Șeful de post din Ciocănești
a fost prins cu benzină “la
pachet”,
pe
banii
contribuabililor / Video
A fost filmat în timp ce umplea câteva bidoane cu benzină, de
la stația Lukoil, din zona Canton, aflată la intersecția DN3
cu DN31, pe raza satului Ceacu, comuna Cuza vodă, județul
Călărași, după ce anterior alimentase mașina de serviciu. Este
vorba de George Oajă, șef de post pe raza comunei Ciocănești.
A fost surprins în cursul zilei de ieri, în jurul orei 19:00.
Filmarea a fost făcută de un șofer din Urziceni și a devenit
imediat virală.
Reacții: Un polițist hoț
George Oajă are gradul de agent de poliție și are un venit
anual de 52.186 lei, reprezentând un salariu lunar de 4.348
lei. Soția acestuia, fostă învățătoare, este casnică. Oajă
domiciliază pe raza satului Sultana, comuna Mănăstirea, la 21
de kilometri față de locul de muncă, traseul pe care, în mod
normal, îl face cu unul din cele două autoturisme proprietate
personală. Acesta deține un autoturism marca Opel, fabricat în
2003, dar și o Dacia 1307, din 1996. “Un bidon de 20 de litri
și încă unul de 10 litri” a încărcat, în portbagajul mașinii
de serviciu, șeful de post din comuna Ciocănești. “Asta e a
doua mașină a poliției care vine și alimentează la bidoane”.
MAI 44902 este numărul autoturismului cu care Oajă s-a dus să
se aprovizioneze cu benzină. Reacțiile stârnite au fost dintre
cele mai diverse: “Nu mai pot oamenii să fure liniștiți că
stați voi cu camerele pe ei… Mai bine să fure benzină decât să
le dea în cap la babe, prin piață, că fac trafic cu usturoi și
pătrunjel” sau “Îl știu pe acest polițist, este din comuna

mea… Cel mai corupt polițist pe care l-am întâlnit. De aceea
toată comuna noastră e furată, iar el nu face nimic. Deoarece
și el este un hoț ca și ei. Bravo, domnul Oajă! Dați un
exemplu bun. Un polițist hoț”.
E prevăzător pentru prima dată…
Întrebat dacă nu mai avea loc în rezervor, de a pus benzină și
la bidon, George Oajă ne-a declarat, spășit: “Eu am motivat
șefilor că am procedat la modul ăsta întrucât au existat
situații când am fost la limita de a rămâne fără benzină, în
anumite activități ale poliției, la intervenții, la
evenimente. Au existat situații când aș fi vrut să alimentez,
când mai aveam puțină benzină și mergeam la anumite
evenimente, n-aveam cardul cu mine și, în sfârșit… Ca o
măsură. Am luat această benzină pentru a preveni, pentru a
preîntâmpina vreo situație atunci când nu am cardul la mine
sau nu am posibilitatea să alimentez și intervine o anumită
acțiune, o anumită intervenție, poate pe la Vlad Țepeș sau nu
mai știu pe unde, când sunt de serviciu… Deci uit cardul sau
mai știu eu ce și benzina nu mi-ar ajunge sau mai știu eu ce.
Și e nevoie să bag 20 de litri sau un litru, nu știu.” În
schimb, Oajă spune că e prima dată când procedează astfel.
Prins cu benzina la bidon și cu bidoanele în portbagaj,
agentul de poliție Oajă afirmă că aseară i s-a întâmplat să
fie atât de prevăzător încât să pună și niște benzină, “la
pachet”, pentru eventualele intervenții pe care ar fi urmat să
le aibă și-n cazul în care nu ar mai fi avut carburant și nici
cardul de alimentare la el.
Suspiciuni de furt
Oajă, în cursul serii de el, a plătit cu cardul emis de
Inspectoratul Județean de Poliție Călărași. “Să înțeleg că
sunteți de la presă, da? Eu nu pot să vă dau mai multe
relații”, a încercat Oajă să ocolească răspunsul la o
întrebare atât de simplă. “Discutați cu purtătorul de cuvânt
al IPJ, am dat un raport scris acum o oră și am motivat ceea

ce s-a întâmplat. Eu, ca idee, vă îndrum către purtătorul de
cuvânt al IPJ Călărași care vă poate da relații… Voi răspunde,
sunt conștient de ceea ce am făcut, îmi asum!” La insistențele
noastre, George Oajă, șeful de post din Ciocănești, spune că
este pentru prima dată când devine prevăzător și, pe banii
contribuabililor, ia benzină și la pachet. “Nu am mai făcut
așa ceva. De principiu, nu-mi aduc aminte.” Și tot el
continuă, alimentând suspiciunilor conform cărora acesta, de
fapt, fura respectivul carburant: “Mi-am luat această măsură
în ideea de a nu rămână fără carburant”. Nu a putut să ne
spună nici dacă avea sau nu plinul făcut. Dacă nu era făcut
plinul, de ce ar mai fi fost nevoit să pună în bidoane?
Rezervorul autoturismului Logan are o capacitate de 50 de
litri, combustibil cu care George Oajă ar fi putut parcurge o
distanță minimă de 800 de kilometri.
Anchetă internă
Surprins într-o astfel de ipostază, Oajă își toarnă cenusă-n
cap: “Îmi asum și, de principiu, cred că nu se va mai întâmpla
niciodată în viața mea… Și e normal, și e corect că nu trebuie
să fac treaba asta. Recunosc! Dar, în sfârșit, asta e!” Ag.
Bianca Ghiveci, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Călărași,
despre această situație ilară, ne-a comunicat: “Având în
vedere imaginile apărute în mediul online, cu privire la
polițistul care, aflându-se în incinta unei stații peco, de pe
raza județului Călărași, care a preluat carburant în
recipiente de plastic, conducerea Inspectoratului de Poliție
Județean Călărași a dispus efectuarea de verificări, prin
intermediul Biroului Control Intern. La finalul acestor
verificări, vom reveni cu detalii referitoare la cele
constatate și la măsurile dispuse”. O femeie, domiciliată pe
raza comunei Ciocănești, ne spune că-l cunoaște foarte bine pe
șeful de post George Oajă: “E cel mai nenorocit polițist… Știu
eu că-i cel mai nenorocit polițist!… Pe cine vrea, bagă la
pușcărie, pe cine nu, nu bagă… Pune botul la bani…” Femeia e
supărată pentru că polițistul Oajă a instrumentat un caz în

care soluția a fost nefavorabilă acesteia.

