
Batut din greseala
Zece milioane de lei vechi si o bataie sora cu moartea. Asta sustine ca a primit un sibian de la politistii
sibieni, care l-au confundat cu un violator. 
  Daniel Neacsu recunoaste ca a gresit. A ales sa isi faca necesitatile fiziologice in strada, doar ca
politistii l-au luat drept violator initial. La nivelul IPJ Sibiu a pornit o ancheta interna, iar apoi cauza a
fost declinata Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, in vederea cercetarii acestui caz. 
  intamplarea s-a petrecut in noaptea de 4 spre 5 mai. Daniel Neacsiu era pe strada Caltun din cartierul
Vasile Aaron, se indrepta spre un restaurant de pe strada Balea, pentru a-si intampina sotia care venea
spre casa, de la munca. Era in jurul orei 3 dimineata. S-a oprit, sustine el, dupa ce s-a asigurat ca nu trece
nimeni pe strada si si-a facut nevoie fiziologice. 
  Politistii care l-au surprins au sarit pe el. 
„Au venit imediat doua masini de politie, s-au oprit langa mine si mi-au dat cu pumnii, cu bocancii, cu
bastonul, nici nu mai stiu ce mai aveau pentru ca m-am dat langa gard sa ma apar si eu. Apoi m-au dus la
sediul politiei "  povesteste Daniel Neacsu  Desi nu a vazut pe nimeni in seara respectiva, barbatul, venit
in Sibiu din judetul Olt, pentru a munci aici, spune ca s-a trezit cu doua studente care depusesera deja
declaratii la politie. 
" Politistii mi-au intocmit process verbal si mi-au spus ca eram cu panatalonii dati jos si ma mastrubam in
public. Eu nu am vazut acele fete si nici nu faceam asa ceva. Mi-au dat amenda 10 milioane de lei vechi
si m-au si batut mar. Mi-au dat la cap de nu mai stiam de mine ",  povesteste Neacsu  in tot acest timp,
sotia barbatului a ajuns acasa. Şi-a sunat de nenumarate ori spoul, insa nu a raspuns. 
" in final mi-a raspuns un politist care a zis ca nu are timp sa vorbeasca cu mine. Nu l-au lasat nici macar
sa ma sune sa ma anunte ce s-a intamplat. Nu cred ca asa e procedura. La sectie i-au luat buletinul si
telefonul si eu, pana dupa ora 5 dimineata, cand a ajuns in final acasa, nu am mai stiut nimic. A venit tot
umflat la maxilar, iar dimineata am fost impreuna la medicul legist ",  spune Maria Neacsu, sotia
barbatului  Legistul i-a eliberat un certificat medico-legal, in care sunt prevazute trei zile de ingrijiri
medicale. Acum, familia Neacsu vrea sa demonstreze ca realitatea nu e cea din actele masluite, spun tot
ei, de politistii sibieni. " Eu nu am mai avut probleme cu politia. Sunt om cinstit si nu ma ocup cu asa
ceva, cu ce spun ei. Sunt sudor, lucrez in patru schimburi si am venit aici cu sotia ca sa facem un ban
cinstit. Avem doi copii, de noua si 11 ani, care sunt in ingrijirea bunicilor acum. Nu face eu asa ceva ". 
  
  Deocamdata, pe mana politistilor
  
  Cei doi soti au mers in audienta si la seful Inspectoratului de Politie al Judetului Sibiu si au cerut sa li se
faca dreptate. Au depus plangere impotriva politistilor care l-au batut, dar cred ca adevarul nu va iesi la
iveala. Imediat dupa intamplare, familia Neacsu sustine ca un politist a mers la ei acasa si a luat o
declaratie de la Maria Neacsu. 
" A venit si mi-a dictat mie o declaratie. Eu am semnat-o, dar a fost dictata cum ca nu ii recunoastem pe
politistii care l-au lovit pe sotul meu. Nu stiu ce sa mai spun. Cred ca politia ar trebui sa apere oamenii, nu
sa ii omoare in bataie pe strada ",  spune Maria Neacsu  De cealalta parte, oamenii legii sunt aparati de
seful lor. Inspectorul sef spune ca cel putin pana la definitivarea anchetei, varianta colegilor sai este cea
adevarata. 
" Dat fiind faptul ca este o plangere depusa impotriva unor politisti, politia nu are competenta de cercetare
a acestor fapte. Noi am declinat plangerea persoanei in cauza Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu
pentru efectuarea cercetarilor. Solutia va fi data de Parchet, iar daca se confirma cele declarate de domnul
Neacsu, se vor lua masuri, de Parchet si, in paralel, masuri disciplinare "  spune subcomisarul Lucian
Muntean, seful IPJ Sibiu  Referitor la declaratia „dictata ", subcomisarul Muntean crede ca acestia au
intrerpretat gresit. " Politistul nu dicteaza declaratia, dar politistul mai mult conduce declaratia ca sa aiba
o forma normala ", mai spune Muntean. 
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