Sinteză: Parangheliile de
vară și lipsa de reacție a
autorităților, din rațiuni
electorale, fără număr, se
știe! / Video
“Specialistul chimist care știa să folosească sonometrul a
ieșit la pensie”, e declarația făcută de Gabriela Geanina
Teodorescu, director executiv al Direcției de Sănătate Publică
a județului Călărași. Astfel se explică de ce, în cursul
acestui
an,
DSP
Călărași,
conform
adresei
nr.
12631/28.08.2018, nu a aplicat nici un fel de sancțiune
contravențională care să privească depășirea parametrilor
fonici, pe domeniul public, cu ocazia organizării diferitelor
evenimente familiale, în speță nunți spoitorești sau ale
țiganilor de mătase.
Nu există bază legală
De la Comisariatul Gărzii de Mediu Călărași, șeful acestei
instituții, Cristian Zanfir, ne-a spus că nu există prevederi
legale în baza cărora comisarii de-aici să poată acționa și
aplica sancțiuni, în cazul în care parametri fonici sunt
depășiți, la astfel de evenimente. “Nu avem bază legală să
măsurăm nivelul poluării fonice. Dacă aveam, am fi avut și
aparatura necesară. Singura instituție care deține astfel de
aparatură e Direcția de Sănătate Publică. De aceea, când am
avut astfel de sesizări, le-am redirecționat către această
instituție. La nunți, noi putem merge doar dacă se sesizează
pericole pentru mediu, în fapt mizerie în zonă, dacă se
folosesc fel de fel de substanțe, ceea ce nu cred că este
cazul la astfel de evenimente.” Aceeași informație a primit-o
și reprezentantul Poliției Locale Călărași, Daniel Anghel. Pe

raza municipiului Călărași, în cursul acestei veri, au fost
organizate peste 60 de nunți țigănești, de precizează
viceprimarul municipiului Călărași, Dragoș Coman.
Sancțiuni la Legea 61/1991
Din punctul de vedere al aplicării legii, Poliția Locală
Călărași a constatat, pentru perioada 1.06.2018 – 12.08.2018,
următoarele: 94 de fapte contravenționale, la Legea 61/1991
republicată, art. 2, punctele 25,26,27. Acestea se referă la:
25) tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin
producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin
strigăte sau larmă; 26) tulburarea liniştii locatarilor între
orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice persoană prin
producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui
aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în
localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele
persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu
destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a
acestora; 27) organizarea de petreceri cu caracter privat şi
utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a
tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau
în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat
imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social,
în mediul urban.
Amenzi de 50 de lei
Au fost constatate 23 de fapte, pentru organizatorii unor
astfel de evenimente, în fapt nunți, întocmindu-se 18 proceseverbale de contravenție, cu o valoare totală de 15.000 lei, cu
o medie a amenzilor de 833 lei. Prin aplicarea aceleiași legi,
în cazul lăutarilor au fost constatate 13 fapte
contravenționale, aplicându-se un număr de 11 amenzi, cu o
valoare totală de 5.500 lei, media fiind de 500 de lei. Pentru
ocuparea abuzivă a spațiului public, faptă prevăzută de
Hotărârea Consiliului Local Călărași nr 32/2017 privind
aprobarea Regulamentului pentru ocuparea temporară a

domeniului public şi privat în municipiul Călăraşi,
desfăşurarea comerţului stradal şi modalitatea de încasare a
taxelor aferente ocupării, Poliția Locală Călărași a constatat
50 de fapte și au fost întocmite 38 de procese verbale de
constatare a contravențiilor pentru ocuparea abuzivă a
domeniului public. 30 de procese verbale au primit
organizatorii respectivelor nunți, valoarea amenzilor aplicate
fiind de 9.900 lei, cu o medie a amenzilor de 330 lei, iar
comercianții ambulanți aflați în zonă au primit amenzi în
valoare totală de 500 de lei, pentru 10 fapte constatate, cu o
medie a amenzilor de 50 de lei. Pentru perioada 1.06.2018 –
12.08.2018, numai pentru astfel de evenimente, în fapt nunți
spoitorești sau ale țiganilor de mătase, valoarea sancțiunilor
aplicate a fost de 33.500 lei.
Sancțiuni aplicate de Inspectoratul Județean de Poliție
În aceeași perioadă de referință, lunile iunie – august, se
arată într-un comunicat, remis presei de către Inspectoratul
de Poliție Județean Călărași, polițiștii au aplicat sancțiuni,
la petrecerile organizate pe raza municipiului Călărași, de
natură să tulbure liniștea publică, în cuantum de aproximativ
34.000 lei. La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean
Călărași s-a înregistrat un număr de 30 de evenimente
ocazionate de organizarea unor petreceri ce ar fi tulburat
liniștea cetățenilor. “Pentru stabilirea ordinii și liniștii
publice, polițiștii au aplicat 25 de sancțiuni
contravenționale în valoare de 33.800 lei conform Legii nr.
61/1991-R privind sancționarea faptelor de încălcare a unor
norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice,
atât organizatorilor cât și interpreților de muzică”.
Fără dosare penale
Ocuparea domeniului public, de nunțile spoitorești, a fost un
fenomen frecvent și în această vară. Din 2013 se organizează,
anual, la Primăria municipiului Călărași, întâlniri între
reprezentanții autorităților publice locale, centrale, în

speță Instituția Prefectului, reprezentanţi ai conducerii
Inspectoratului Judeţean de Poliţie şi ai Inspectoratului
Judeţean de Jandarmi Călăraşi cu reprezentanții țiganilor
spoitori și cei de mătase, singurii care produc astfel de
paranghelii, pe domeniul public. Anul acesta, când situația a
devenit de nesuportat, pentru majoritatea călărășenilor, au
avut loc două astfel de întâlniri. Toate au fost fără absolut
nici un fel de efect. În 2018, prima întâlnire a avut loc în
cursul lunii mai. “Potrivit discuțiilor purtate, cetățenilor
romi li s-a adus la cunoștință că organizarea acestor
evenimente trebuie să se desfășoare fără a fi blocate străzi,
fără ocuparea domeniului public, iar volumul muzicii să fie la
un nivel care să nu perturbe liniștea publică”, se arată întrun comunicat, emis de Primăria municipiului Călărași, la data
de 4.07.2018. Se precizează, în acesta, că “nerespectarea
prevederilor legale constituie contravenție, iar cei ce nu vor
respecta legile în vigoare vor primi amenzi și li se vor
întocmi dosare penale.” Nici în acest an nu s-a întocmit nici
un fel de dosar penal și nu au fost constatate infracțiuni,
conform rapoartelor oficiale prezentate de Poliția Locală
Călărași, Inspectoratul de Poliție Județean Călărași sau de
către Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Călăraşi.
Autorizații
“Cetățenii de etnie romă trebuie să înțeleagă că nu pot fi mai
presus de lege. Primăria Călărași nu a emis și nici nu va
emite nici o autorizație pentru desfășurarea unor astfel de
evenimente pe domeniul public, iar eu nu voi tolera așa ceva.
Solicit Poliției Locale, Poliției Municipiului Călărași și
Jandarmeriei să își facă datoria”, era declarația făcută
publică, de primarul Daniel Ștefan Drăgulin, la data de 4
iulie 2018. E adevărat, Primăria municipiului Călărași nu a
emis niciodată autorizații pentru derularea unor astfel de
evenimente, dar tot la fel de adevărat este că organizatorii
unor astfel de nunți au fost la Primăria Călărași, de unde au
obținut nu o autorizație, ci un formular cuprinzând regulile

și sancțiunile prevăzute de Legea 61/1991 republicată.
Formularul respectiv a fost catalogat drept “autorizație” de
către organizatorii unor astfel de evenimente. E pentru prima
dată când auzim că de la Primăria Călărași, cei care
organizează astfel de petreceri, obțin astfel de hârtii. În
nici un caz nu se cer, nu se dau și nu se obțin astfel de
hârtii, prezentate de organizatorii nunților spoitorești,
drept “autorizații”, în cazul unor petreceri similare
organizate de către cetățenii majoritari, în speță de către
români. Faptul este unul revoltător și lasă loc suficient
pentru inducerea unor suspiciuni rezonabile că respectivele
hârtii erau date în schimbul unor favoruri de ordin material.
Dragoș Coman, viceprimarul municipiului Călărași, ne confirmă
că, în cursul acestui an, nu s-au mai dat astfel de presupuse
“autorizații”. Din cadrul Primăriei Călărași, Daniel Stancu,
consilier al primarului Daniel Ștefan Drăgulin pe problemele
romilor, era cel care emitea astfel de acte, în anii
anteriori, conform unor surse. În cursul acestui an, astfel de
hârtii, cu articole și sancțiuni prevăzute de Legea nr.
61/1991 republicată privind sancționarea faptelor de încălcare
a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii
publice, au fost date organizatorilor de nunți, de etnie romă,
de către Inspectoratul de Poliție Județean Călărași. Aceste
hârtii au fost prezentate de aceștia drept “autorizații”. Și
în acest caz, e greu de înțeles cum Inspectoratul de Poliție
Județean Călărași împarte, în mod selectiv, astfel de hârtii,
în cazul organizării unor ceremonii familiale, în cazul de
față nunți. Argumentul principal al acestei instituții, din
datele noastre, ar fi că romii spoitori, cu toate secțiunile
și aripile, sunt, în mare parte, neștiutori de carte,
presupunere netemeinică atâta timp cât, în 2018, conform
ultimelor statistici, 40 la sută din tineri sunt analfabeți
funcțional. Conform recensământului organizat în anul 2011,
județul Călărași se situa imediat după județul Giurgiu, fiind
al doilea județ al țării în privința numărului persoanelor
analfabete. Județul Călărași înregistra o rata a
analfabetismului de 3,19 %, însemnând 9.795 de persoane. În

plus, este de datoria cetățeanului să știe legea, iar
necunoașterea acesteia nu incumbă nici un fel de circumstanță.
Tot în plus, e greu de presupus de ce Inspectoratul de Poliție
Județean Călărași, prin Biroul Ordine Publică din cadrul
Poliției municipiului Călărași, simte nevoia să-i informeze
numai pe organizatorii de nunți de etnie țigănească cu datele
cuprinse în Legea 61/1991 republicată privind sancționarea
faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a
ordinii și liniștii publice, presupunând că aceștia, în marea
lor majoritate, sunt analfabeți și, mai mult, nu pricep în mod
expres prevederile legale, asistând, în același timp, însă, la
un adevărat aflux de șoferi de această etnie, fapt care
presupune în mod obligatoriu nu numai să ai habar să citești,
dar și să ai habar de regulile și semnele de circulație.
Oltenița e în altă țară
La Oltenița, municipiu care se află tot în județul Călărași,
au fost rare sau extrem de rare petrecerile de acest tip, în
cursul acestui an, care să perturbe liniștea și ordinea
publică. Primarul din această localitate, Petrică Țone, ne-a
explicat faptul că un astfel de fenomen nu se poate rezolva
într-un procentaj de sută la sută. “Noi avem întâlniri, din
luna mai, în fiecare an, cu spoitorii. Discutăm cu ei foarte
aplicat, să zic așa. Nu le-am aprobat niciodată vreo nuntă, pe
vreo stradă. Un bulibașă al lor a făcut un restaurant cumva la
marginea orașului și nunțile se derulează acolo. Dar să știți
că sută la sută nu poate fi eradicat acest fenomen.” La
Oltenița, prin consiliul local nu s-a promovat o hotărâre prin
care astfel de evenimente sunt declarate interzise, pe raza
municipiului. Petrică Țone spune că nu a făcut acest lucru
pentru că există prevederi legale clare în acest sens. “Nu
permitem pe nici un fel de stradă, nici un fel de cort, nici
un fel de muzică. Ei, prin lege, nu au voie să facă așa ceva!”
Țone spune că are o colaborare foarte bună cu forțele de
poliție: “Vin cu poliția și în secunda aia trebuie să oprească
totul! Ce, stăm să ne rugăm de ei? Dar stăm de vorbă cu ei,

foarte mult, dialogul e extrem de important”. Petrică Țone
spune că nu există situații în care lăutarii antamați de
spoitori să urle, în mijlocul orașului, fără-număr, fărănumăr, reacția factorilor locali de decizie fiind instantanee:
“Nu există așa ceva. Nu s-a întâmplat așa ceva la noi. Cel
puțin de când sunt eu primar, am încercat să le explic, am
stat foarte mult de vorbă cu ei, le explicăm permanent că
locuitorii au nevoie de liniște.”
Luptă politică
La Călărași, în schimb, primarul Daniel Ștefan Drăgulin, care
nu locuiește în municipiu, ci la 15 kilometri de Călărași, în
satul Coslogeni, afirmă că disconfortul fonic creat, peste
vară, în municipiul Călărași, se datorează, în mare parte,
toleranței lucrătorilor Poliției municipiului Călărași. Afirmă
că se întâmplă acest lucru de cel puțin 3 ani. “Poliția
națională nu ne ajută! Da, afirm asta fără discuție.” Declară,
totodată, că în ceea ce privește activitatea Poliției Locale
Călărași, responsabilitatea exclusivă în cazul coordonării
acesteia o are viceprimarul Dragoș Coman. “Eu i-am văzut la
fața locului. Dar este loc de mai bine de fiecare dată. Nu
sunt mulțumit întotdeauna de poliția locală pentru că poate ar
trebui să muncească și mai mult. Ar trebui să fie mult mai
fermi! Sunt nemulțumit de unele lucruri care ar necesita să-și
demonstreze fermitatea.” Primarul Daniel Ștefan Drăgulin
consideră că mulți dintre polițiștii locali ar trebui
reevaluați: “Ceea ce se vede, dovedește acest lucru!” În
opinia acestuia, reevaluarea ar trebui făcută începând de la
șefi și până la ultimul angajat din cadrul Poliției Locale
Călărași. Primarul de Călărași vehiculează, totodată, varianta
că balamucul de peste vară, din municipiu, se derulează cu
acordul tacit al prefectului George Iacob, din rațiuni strict
politice: menținerea unui climat de permanentă nemulțumire a
călărășenilor, și sub această latură, a poluării fonice
exasperante, prin organizarea, pe domeniul public, până la ore
târzii, a nunților spoitorești, fapt care ar avea drept efect

scandalizarea populației și reorientarea acesteia către un
viitor candidat din cadrul Partidului Social Democrat pentru
scaunul de primar al municipiului Călărași, la următorul
scrutin electoral. Prefectul George Iacob, în schimb, afirmă
că instituția pe care o conduce nu are astfel de competențe,
din punct de vedere legal. George Iacob, care locuiește, de
altfel, în municipiul Călărași, recunoaște că, până în acești
ani, nu a mai văzut ca nunțile spoitorești să cuprindă astfel
de “tradiții”, însemnând vaiete și urlete guturale, toate la
intensitate maximă, scoase în mijlocul orașului. Și domnia sa
se declară deranjat de situația de peste vară.
Fenomen ciudat
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municipiului Călărași, Daniel Ștefan Drăgulin. Se spală pe
mâini, într-un mod extrem de stângaci, afirmând că nu e în
sarcina lui să coordoneze activitatea Poliției Locale
Călărași, delegându-i competențele pe acest domeniu
viceprimarului Dragoș Coman. De altfel, dacă îi urmăriți
îndeaproape activitatea, veți vedea că, de fiecare dată,
acesta nu-și asumă nici un fel de responsabilitate, de fiecare
dată vina purtând-o colaboratorii sau subordonații acestuia.
Lipsa de fermitate a primarului este una neechivocă. Dacă
parangheliile de peste vară au devenit un fenomen obișnuit și
aproape natural, în același timp, însă, trebuie precizat și un
alt fenomen, tot la fel de îngrijorător: țiganii au reușit săși construiască palate cu turnulețe, pe domeniul public, prin
concesionarea de terenuri în urma unor promovări de hotărâri
de consiliu, fapte petrecute pe mandatul fostului primar
Nicolae Dragu. Concesionările respectivelor terenuri, unele în
buricul târgului sau pe străzile principale, s-au făcut pentru
o perioadă de 49 de ani. La acest moment, se petrece un
fenomen la fel de ciudat, în condițiile în care țiganii
spoitori nu mai sunt concesionari de terenuri ci devin
proprietari peste respectivele terenuri concesionate pe
mandatul fostului primar Nicolae Dragu, și de această dată

prin promovarea unor proiecte de hotărâri de consiliu local.
Astfel se face că spoitorii au ajuns să fie prezenți aproape
pe toate străzile din municipiu, explicându-se astfel acest
fenomen al organizării de bairamuri în aproape fiecare colț al
orașului. Nimeni nu i-a întrebat pe aceștia, câtă vreme
poliția națională îi consideră neștiutori de carte sau cu
lipsă aproape totală de a înțelege și de a interpreta texte de
lege clare, din ce surse au obținut astfel de venituri care să
le permită atât construirea de astfel de palate cu turnulețe,
dar să le permită, totodată, și organizarea de astfel de
bairamuri, știut fiind faptul că, spre exemplu, Florin Salam,
un îndrăgit cântăreț de muzică lăutărească, în cadrul etniei
lor, are tarife plecând de la suma de 8.000 de euro.
Bani negri intrați în economia reală
E adevărat că, peste vară, în municipiul Călărași se asistă la
un adevărat boom economic al micilor comercianți sau al
micilor prestatori de servicii. Înflorește cifra de afaceri a
șaormeriilor, a magazinelor de cartier, a celor care practică
taximetria, a micilor meseriași angrenați în construcții și
instalații, înflorește cifra de afaceri a frizeriilor și
coafurilor. Organizarea unei astfel de nunți presupune costuri
și de 50.000 de euro. Însă trebuie să certificăm un lucru:
acești bani, parte din ei intrând în economia reală, provin
din fapte antisociale comise pe teritoriul altor țări.
Neștiutori de carte, e greu de presupus că țiganii spoitori se
duc, spre exemplu în Italia, să lucreze în domeniul IT. Se
cunoaște faptul că aceștia se ocupă, în special, cu
cerșetoria, de la mic la mare, cu furtișagurile, tot de la mic
la mare, cu prostituția, în cazul femeilor, cu pederastria, în
cazul bărbaților tineri, cei din urmă practicând sexul oral și
sexul anal, pe bani.
Sonometru necalibrat
În cursul lunii iunie 2018 s-au petrecut două nunți care au

scandalizat opinia publică. Una dintre ele a avut loc pe
domeniul public, chiar în curtea interioară a Direcției de
Sănătate Publică a județului Călărași fiind instalat grătarul.
E ciudat cum nici măcar în acest caz DSP Călărași nu a luat
măsuri câtă vreme nu este neapărat nevoie de un specialist
care să știe să mânuiască sonometrul, aparatul de măsurare a
intensității sunetelor, legea prevăzând că acest lucru se
poate face și direct, prin simpla percepție a sunetelor de
către om. “Întrebați, domnule, primăria ce caută țiganii! Nu
mă întrebați pe mine ce caută o nuntă, pe spațiul public! Sau
aveți senzația că mie-mi place? Nici mie nu-mi place! Nici ca
cetățean, nici ca șef de instituție, nici ca nimic!”. Asta a
fost reacția directoarei acestei instituții, Geanina Gabriela
Teodorescu, și aceasta numită în post tot conform criteriilor
politice, ca reprezentant al Partidului Social Democrat. În
fapt, în astfel de cazuri, nesesizate de Direcția de Sănătate
Publică nici măcar când acestea se petrec în curtea
instituției, amenzile aplicate de DSP sunt cu totul altele
decât cele care pot fi aplicate de polițiștii locali sau
naționali. Direcția de Sănătate Publică poate aplica amenzi și
de 20.000 de lei, echivalentul a 5.000 de euro, sumă care ar
fi fost mai mult decât suficientă pentru a stopa orice elan al
organizării unor astfel de paranghelii, în mijlocul orașului.
Problema e că, după cum spuneam la început, inginerul care
avea habar să mânuiască respectivul aparat, a ieșit la pensie.
Tot la fel de adevărat este că niciodată, deci nu numai în
cursul acestui an, Direcția de Sănătate Publică nu a aplicat
astfel de amenzi în cazul contravențiilor privind poluarea
fonică. Și tot la fel de adevărat este că, până să iasă
inginerul respectiv la pensie, argumentul directoarei din
cadrul Direcției de Sănătate Publică pentru nefolosirea acelui
aparat și pentru neaplicarea normelor de sănătate publică, a
fost că respectivul sonometru nu este calibrat.
650 de lei pentru închirierea unui parc
Tot peste vară, în cursul lunii iunie, parcul Speranței, din

zona străzii Mușețelului, a fost ocupat tot cu un astfel de
bairam țigănesc. S-au aplicat amenzi de 1.300 lei, căci atât
costă, în viziunea autorităților, ocuparea domeniului public,
mai precis ocuparea unui parc, cu corturi, mese și restul
tacâmului pe care-l presupune o nuntă țigănească. Ceea ce
călărășenii nu pot înțelege este de ce factorii de aplicare a
legii se mulțumesc doar cu emiterea de amenzi modice, suma de
1.300 de lei, spre exemplu, dată drept amendă (650 de lei, în
24 de ore), pentru ocuparea unui parc public, fiind ridicolă
(140 de euro), dar nu iau și măsuri ulterioare aplicării
sancțiunii, în sensul restabilirii imediate a liniștii și
ordinii publice. Tot în cursul lunii iunie, o altă nuntă
țigănească, organizată la Călărași, între blocuri, într-o
parcare publică, a devenit subiect de presă pentru postul de
televiziune Kanal D, cel care trăiește și din prezentarea
acestor tipuri de spectacole grotești. Nimeni nu a aplicat
nici un fel de sancțiune, în acest caz, deși înregistrările
video făcute cu acea ocazie stau drept dovadă a circului
public și a perturbării grave a liniștii și ordinii publice. A
fost necesar ca o astfel de orgie să ajungă să se deruleze în
centrul orașului, prin ocuparea unui spațiu în interiorul
Școlii Gimnaziale Carol I, instituție de învățământ situată la
50 de metri de Instituția Prefectului și la 100 de metri de
Primăria municipiului Călărași, ca la fața locului să se
deplaseze importante forțe de ordine, în speță Poliția Locală
Călărași, lucrători ai Poliției municipiului Călărași, dar și
ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Călăraşi.
Jandarmii emit comunicate mincinoase
Imediat după aceasta, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi
Călăraşi a emis un comunicat absolut uluitor, preluat ca atare
de majoritatea oficinelor de presă de la nivel local,
comunicat intitulat “Petrecere întreruptă de jandarmi”.
Comunicatul este în mare parte mincinos. În acesta, se arată
următoarele: “Miercuri, 08 august a.c., în jurul orei 16.00,
un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi

Județean Călărași, în timp ce se afla în misiune de patrulare
pe raza municipiului Călărași, s-a autosesizat, datorită
zgomotului produs de muzica de la un eveniment (nuntă)
organizat de o familie de etnie rromă, pe strada București,
nr.157, și a intervenit aplicând două sancțiuni
contravenționale în cuantum de 1000 lei, pentru nerespectarea
prevederilor Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi
liniştii publice . Ajunși la fața locului, jandarmii au
constatat că nuntașii, pe lângă faptul că tulburau ordinea
publică datorită zgomotului produs de volumul ridicat al
muzicii, își instalaseră grătarele cu mici și carne în curtea
anexă a Școlii Generale Nr.1 Carol I, drept pentru care le-au
fost întocmite două procese-verbale de contravenție, respectiv
pentru tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor prin
producerea de zgomote faptă prevăzută la art.2 pct.25 din
Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice și
pentru pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în
curtea anexă a Școlii Generale Nr.1 Carol I, faptă prevăzută
la art.2, pct.13 din Legea 61/1991 pentru sancţionarea
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a
ordinii şi liniştii publice.”
Director tras la răspundere, de Sfântul-Așteaptă
Comunicatul emis de Inspectoratul Județean de Jandarmi
Călărași e mincinos cel puțin sub aspectul autosesizării câtă
vreme, până la sosirea acestora, erau la fața locului echipaje
ale poliției naționale și ale poliției locale. În plus, și
titlul respectivului comunicat este tot mincinos, câtă vreme,
în timp ce familia respectivă, denumită “de etnie rromă” (în
fapt, erau țigani de mătase, din clanul Țaganu), petrecea de
mama focului, în buricul târgului iar grătarele erau instalate
în interiorul Școlii Gimnaziale Carol I, jandarmii stăteau în
autospecială, reprezentanții publicației noastre bătându-le,
cel puțin de două ori, în geam. Reacția primarului Daniel

Ștefan Drăgulin, prezent la birou, la nici 100 de metri de
balamucul respectiv, a fost și ea una care nu mai necesită
alte comentarii. Afirmă că el este cel care a sesizat
Inspectoratul Județean de Jandarmi Călărași. Despre
pătrunderea respectivilor țigani de mătase în curtea Școlii
Gimnaziale Carol I, Drăgulin afirmă: “Din spusele directorului
Poliției Locale, ei au afirmat că au aprobarea conducerii
școlii generale. Noi îl așteptăm pe director să vină, să vedem
dacă are această aprobare, dacă nu, vor fi scoase de-acolo.”
Școlile de pe raza municipiului se află sub directa
administrare a Primăriei municipiului Călărași, primarul
Drăgulin spunând că îi va cere explicații directorului
instituției de învățământ: “O să-l tragem la răspundere,
pentru că nu are voie să facă așa ceva! Cum și-a permis el să
aprobe ocuparea domeniului public fără să înștiințeze, în
primul rând, primăria?”
Nuntă într-un imobil al ANAF
În vremea aceasta, conducerea Inspectoratului Școlar Județean
Călărași, reprezentată prin constănțeanca Elena Mihăilescu,
fina senatoarei Roxana Natalia Pațurcă, se afla pe plajă, la
Eforie. Habar nu avea ce se întâmplă câtă vreme, conform unor
date, aceasta are cu totul alte preocupări, unele din ele
scandaloase, în fapt direcționarea banilor ISJ Călărași către
un anumit grup de interese, în schimbul unor beneficii
materiale, faptă aflată la incidența legii penale, aspect
asupra căruia vom reveni. Reacția directoarei-adjuncte Dorina
Petcu a fost și ea uluitoare: “Am fost informată de doamna
inspector general, doamna profesor Elena Mihăilescu, și am
venit cât am putut de repede. Într-adevăr, conducerea unității
școlare nu și-a dat acceptul pentru pătrunderea în curtea
școlii și am solicitat, de urgență, eliberarea spațiului
școlii, lucru care s-a întâmplat… Am rugat să sisteze și să
elibereze urgent spațiul școlii.” În schimb, conducerea
școlii, reprezentată, la acel moment, de Dorina Petcu, așa cum
ar fi fost firesc, în astfel de cazuri, nu a dorit să depună

plângere penală în baza articolului 225 NCP, fapt care a dus
la neluarea unor măsuri de ordin penal, nu numai
contravențional. De ce s-a întâmplat asta e lesne de înțeles
și lasă loc interpretărilor conform cărora respectivii nuntași
chiar au avut acordul conducerii instituției de învățământ. În
plus, e greu de înțeles cum au reușit nuntașii să pătrundă în
incinta școlii, întinzând respectivele grătare, câtă vreme,
încă de la începerea bairamului, la fața locului a fost un
echipaj al Poliției Locale Călărași. Cum tot la fel este greu
de înțeles cum s-a putut derula o astfel de petrecere, într-un
imobil confiscat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă,
într-un amplu dosar vizând o rețea de proxeneți, imobil care
încă nu a fost valorificat de Agenția Națională de
Administrare Fiscală, din rațiuni care ne scapă.
Intoxicați cu Salam
Situația este una extrem de complexă și, după cum vedeți,
soluții există dar, în cele mai multe cazuri, acestea nu se
aplică. Ba este sonometrul stricat, ba nu e nici o problemă să
ocupi o parcare, ba e în regulă să îți faci un grătar în
curtea instituțiilor publice, însă ceea ce e cert e că
fenomenul parangheliilor de peste vară este unul scăpat total
de sub control, la Călărași. Din vina sau cu complicitatea
tuturor autorităților locale. Primarul nu e deranjat, pentru
că doarme la 15 kilometri de Călărași, într-o vilă construită
în satul Coslogeni. Prefectul ezită să restabilească ordinea
și liniștea publică, prin acțiuni în forță, cu ajutorul
jandarmilor. Se afirmă că o face din rațiuni electorale.
Competențele Poliției Locale sunt limitate. Colaborarea dintre
autoritățile locale și reprezentanții Poliției municipiului
Călărași este una deficitară. Când se înregistrează fapte de
natură penală, lucrurile se temporizează rapid, într-o
desăvârșită înțelegere. Cei care au de suferit sunt
călărășenii, zecile de mii de călărășeni, toți obligați să
asiste la acest fenomen, devenit obișnuință, în cursul
perioadei iunie – august. Trei luni pe an, călărășenii sunt

intoxicați cu… Salam. Și totul s-ar reduce într-o concluzie
extrem de cinică: așa se întâmplă când banii sunt… fără număr,
fără număr!

