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Au fost lăsați în libertate, fără să se dispună nici un fel de
măsură, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași, după
ce, zile la rând, au terorizat cartierul 5 Călărași, în
atacuri de tip mafiot, în cursul săptămânii trecute. Este
vorba de membrii din două clanuri care au alergat și bătut un
tânăr, cu o crosă de golf, acesta necesitând 21 de zile de
îngrijiri medicale, fiind acuzat că este sifon al poliției.

În cursul zilei de ieri, 16 iulie, reprezentanții
Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, într-un
comunicat remis presei, anunța că se fac cercetări pentru
săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și
tulburarea ordinii și liniștii publice, în cazul a șapte
bărbați bănuiți că au participat la aceste atacuri de tip
mafiot.

Astfel, la data de 07 iulie a.c., polițiștii au fost sesizați
prin SNUAU 112 de o femeie, în vârstă de 36 de ani, cu privire
la faptul că în fața blocului, pe strada Aleea 5 Călărași,
este un scandal în care sunt implicate mai multe persoane.

În fapt, pe fondul unui conflict spontan, un tânăr în vârstă

de 23 de ani ar fi fost lovit cu palma în zona feței de un
bărbat în vârstă de 28 de ani, iar alte 6 persoane prin
amenințări ar fi tulburat ordinea și liniștea publică, e
opinia polițiștilor.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii
infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea
ordinii și liniștii publice.

În urma probatoriului administrat sub supravegherea
Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași, la data de15
iulie a.c., cei șapte bărbați au fost identificați în trafic,
pe raza municipiului Călărași. Aceștia au fost conduși la
sediul Poliției Municipiului Călărași și ulterior reținuți
pentru 24 de ore. Cei în cauză au fost depuși în Centrul de
Reținere și Arestare Preventivă Călărași, pentru o perioadă de
24 de ore. Împortiva acestora, Parchetul de pe lângă
Judecătoria Călărași nu a luat nici un fel de măsură
restrictivă.

Un martor ocular ne comunică faptul că în cauză au acționat
două clanuri și că nu a fost vorba de nici un fel de conflict
spontan. “L-au căutat, zile la rând, pe un băiat din zonă,
bănuit că-i toarnă. Autoritățile nu s-au sesizat, chiar dacă
zona a fost efectiv pusă sub asediul acestor clanuri. Tânărul
a fost găsit și bătut, la o zi, cu o crosă de golf, în fața
Liceului Agricol, la barul Corona. Sunt filmări pe camerele de
luat vederi din zonă. “

