
Dupa spaga, in concediu
Politistul surprins luand mita de la un sofer a intrat in concediu de odihna.
  Incidentul de saptamana trecuta nu a ramas fara urmari in ceea ce il priveste pe agentul de politie Lucian
Hategan. Politistul de la Serviciul Rutier Copsa Mica a fost filmat de lucratorii de la Anticoruptie,
coordonati de un procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu, in timp ce lua spaga inca 100 de
lei de la un sofer.
  
  REPLICA politistului a fost ca soferul avea sa-i returneze o datorie mai veche si a negat ca banii i-ar fi
pretins el. Surse din randul anchetatorilor sustin ca banii ar fi fost pretinsi de politist inca din luna
decembrie. Soferul santajat se ocupa cu transportarea fierului vechi la un centru de colectare. Mai multi
prieteni de-ai lui sapau in curtea fabricii Carbosim, iar dupa incarcare, treaba era a soferului. Politistul de
la circulatie se pare ca si-a dat seama ca afacerea merge bine si l-a amenintat, in decembrie 2006, pe sofer
ca daca nu ii da 250 de lei, ii confisca si fierul si masina. Soferul a luat imediat legatura cu lucratorii de la
anticoruptie, iar acestia l-au sfatuit sa ii dea doar o parte din bani, urmand ca restul sa ii promita peste
cateva saptamani. In 16 ianuarie a fost organizat flagrantul.
  LUCRATORII anticoruptie au marcat o bancnota de 100 de lei, dar agentul de politie s-a dovedit a fi
foarte precaut. A trimis dupa banii de la sofer un mesager - un politist comunitar , caruia i-a spus ca e o
datorie mai veche si sa se duca el sa ii aduca. Odata vazut cu banii primiti a mers imediat la alimentara de
peste drum pentru a-i schimba, temandu-se de vreo eventuala capcana. Cu toate acestea, nu va scapa de
acuzatii, pentru ca operatiunea a fost filmata. Politistul comunitar este audiat in acest caz ca martor. "Nu
pot lua nicio masura impotriva lui pentru ca el nici nu a stiut. Cel de la circulatie i-a spus sa aduca banii
numai, ca sunt o datorie, iar acesta, fara sa stie nimic, a facut ceea ce i s-a cerut. Nu este complice", spune
Tudor Mihalache, primarul orasului Copsa Mica.
  In ceea ce il priveste pe agentul de la Rutier, lucrurile sunt destul de complicate. Pana una-alta, el si-a
luat concediu. "Agentul de politie Lucian Hategan este in concediu de odihna, de saptamana trecuta,
pentru 30 de zile", sustine subcomisarul Lucian Muntean, seful IPJ Sibiu.
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