Flagrant: Redacția noastră a
făcut
ceea
ce
poliția
pesedistă nu a fost capabilă
Florea Valerică Lescaie, șeful de post din comuna Dorobanțu,
nu știe să ne spună de ce nu a reușit, vreme de aproape 1 an,
să-l prindă pe reprezentantul Partidului Social Democrat, din
comună, conducând fără permis. “Aceste aspecte nu pot să vi le
lămuresc, decât conducerea Inspectoratului.” Nu ne poate
răspunde nici la întrebarea dacă a avut, în repetate rânduri,
sesizări legate de faptul că Petrică Nae, a cărui familie
deține, în proprietate, sediul PSD, de la Călărași, încalcă în
mod continuu legea penală. “Purtătorul de cuvânt al
Inspectoratului vă poate da mai multe detalii”. Nu ne spune
nici dacă actualul împuternicit al Inspectoratului de Poliție
Județean Călărași, inspector șef Petronel Dumitrașcu, i-a
ordonat să închidă ochii în acest caz flagrant de încălcare a
legii în mod repetat.

Condamnat definitiv, la sfârșitul
anului trecut
Petrică Nae a fost judecat, în calitate de inculpat, pentru
vătămare corporală din culpă, cu părți vătămate Constantin
Ioniță și Spitalul Județean de Urgență Călărași și cu parte
civilă Spitalul Clinic de Urgență București. Judecătoria
Călărași l-a condamnat, la data de 27.06.2018, sentință
menținută de Curtea de Apel București, ca instanță de control,
la data de 8.11.2018, la 1 an de închisoare, cu suspendarea
condiționată a executării pedepsei, pe un termen de încercare

de 2 ani de la data rămânerii definitive a sentinței. Ca
pedeapsă complementară, i s-a interzis dreptul de a fi ales în
autoritățile publice sau în orice alte funcții publice,
dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul
autorității de stat și dreptul de a conduce anumite categorii
de vehicule, în speță autoturisme.

Motivări
penibile
polițiștilor

din

partea

Sesizările privindu-l pe Petrică Nae, conducând autoturisme,
au fost făcute în mai multe rânduri, inclusiv prin apelarea
ofițerului de serviciu din cadrul Inspectoratului de Poliție
Județean Călărași. Petrică Nae a fost văzut, inclusiv în
municipiul Călărași, conducând autoturisme, însă, în mod cu
totul absolut ciudat, polițiștii nu au putut proba aceste
aspecte. “…Întrebat fiind dacă în data de 24.04.2019, în jurul
orei 9,00 s-a aflat pe raza municipiului Călărași, acesta a
precizat că la acea dată și oră se afla în calitate de pasager
în autoturismul marca Toyota RAV4 condus pe raza municipiului
Călărași de soția sa”. Abia la cererea noastră expresă,
polițiștii au verificat și camerele de luat vederi aflate în
dotarea Poliției Locale Călărași sau ale unor unități
comerciale sau publice. Evident, IPJ Călărași, prin semnătura
împuternicitului la conducerea acestuia, comisar șef de
poliție Petronel Dumitrașcu, ne răspunde că nu l-a putut
identifica pe Petrică Nae conducând, “claritatea rezoluției
imaginilor nepermițând acest lucru”.

Cu împuternicitul IPJ la petrecerea
pesediștilor

Cms. șef de poliție Petronel Dumitrașcu a fost numit la
conducerea IPJ Călărași, ca interimar, pe o perioadă de 6
luni, la data de 13 martie 2019, printr-un ordin emis de
ministrul administrației și Internelor, fosta secretară de
școală din Videle, Carmen Dan. A participat, alături de
indivizi condamnați la pușcărie, dar și de mai mulți
politicieni ai Partidului Social Democrat, la aniversarea
zilei de naștere a primarului comunei Borcea, Theodor Aniel
Nedelcu-Pațurcă, soțul senatoarei PSD Roxana Natalia Pațurcă.
Aceasta ocupă și postul de președinte-executiv al Organizației
Județene Călărași a Partidului Social Democrat. Sindrofia, la
care a fost prezent inclusiv ministrul Tineretului și
Sportului, Constantin Bogdan Matei, filmat în timp ce încalcă
Legea nr. 15/2016 pentru prevenirea și combaterea efectelor
consumului produselor din tutun, s-a derulat, în cursul lunii
iunie, la barul Adiela, de pe raza satului Borcea. Cms. șef de
poliție Petronel Dumitrașcu, întrebat public, nu ne-a spus de
când a devenit acesta un apropiat al proaspetei familii
Pațurcă, astfel încât să participe la o aniversare a unui
primar de comună cu care, până la numirea pe post, nu avea
nici o legătură.

Nepăsare, nepricepere, din interes
sau la ordin

Florea Valerică Lescaie, șeful de post din comuna Dorobanțu,
nu a putut să-l prindă pe liderul PSD din comuna Dorobanțu
conducând autoturisme, în condițiile în care fusese sesizat în
mod repetat că acesta fapt este unul uzual și că Petrică Nae,
prin sentință definitivă, nu are acest drept. E absolut
scandalos cum un om al legii, vreme de aproape un an, nu-și
face datoria legală, protejând, prin nepăsare, prin

nepricepere, din interes sau la ordin, un infractor. În zonă,
se știa de obiceiul liderului PSD și proprietarului sediului
acestei structuri politice, de pe raza municipiului Călărași,
că circulă, nestingherit, cu mașina. Abia în cursul zilei de
ieri, 3 august, după un filaj scurt, pe traseele MănăstireaSultana-Coconi, Boșneagu-Ulmu-Făurei, Mănăstirea-Luica și
Vărăști-Dorobanțu, Petrică Nae a fost surprins, pe drumurile
publice din satul Dorobanțu, la volanul unui autoturism marca
Toyota.

Urmărire pe străzile din sat

Acțiunea s-a derulat precum în filme, pe câteva străzi din
sat, urmărirea terminându-se pe strada George Coșbuc, aflată
în spatele sediului societății agricole care se află în
administrarea familiei acestuia. S-a sunat la numărul unic de
urgență 112, redacția noastră cerând intervenția polițiștilor.
Întreaga acțiune a fost filmată, camera surprinzându-l pe

Petrică Nae inclusiv cum gonește nebunește pe drumurile din
sat. Vizibil afectat, după ce anterior ne-a făcut gesturi ca
și când ar fi dorit să ajungem la o înțelegere, Petrică Nae a
trecut la amenințări: “Eu zic să fie pentru ultima oară când
aia… Să nu mai vii la mine la poartă că cine știe… Avem
probleme, mă găsești odată supărat, că am destule probleme și
aia așa, și cine știe, mai ajungem dracu la alte lucruri.” Tot
în cursul zilei de ieri, acestuia i s-a deschis dosar penal de
conducere a unui autoturism pe drumurile publice, fără a avea
dreptul. Suportul probator a fost pus la dispoziția oamenilor
legii. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă să primească o
pedeapsă privativă de libertate cu executare.

