
Un politist a omorat un barbat dupa ce a tras 6 cartuse
Un politist din cadrul Postului de Politie Micasasa a impuscat mortal un barbat de 39 de ani. Evenimentul
s-a petrecut miercuri la Ţapu. Politistul, in varsta de 31 de ani, a folosit armamentul din dotare si a tras 6
cartuse. Nimeni nu stie de la ce a pornit cu exactitate conflictul, insa toata lumea presupune ca tragedia
are la baza o neintelegere survenita in cursul zilei de duminica. Miercuri in jurul orei 14, politistul si
barbatul pe care l-a impuscat s-au intalnit in fata unui local din Ţapu. Politistul i-ar fi spus omului ca
trebuie sa clarifice un incident petrecut in urma cu cateva zile, insa barbatul a vrut sa plece cu caruta. in
acel moment, politistul a tras un cartus in piciorul barbatului si potrivit martorilor, au urmat alte cateva
cartuse trase in corpul acestuia. "A avut o mica altercatie cu politistul, ii reprosa ca nu i s-a facut dreptate
intr-un incident care a avut loc duminica trecuta. I-a spus la politist sa il lase in pace si sa il caute acasa
daca are treaba cu el, el s-a deplasta spre caruta si politistul atunci s-a indreptat spre el si a is ca trage. Eu
m-am speriat si m-am intors cu spatele sa plec spre casa, atunci am auzit o impuscatura, atunci eu m-am
intors spre caruta si l-am vazut pe Andrei ca se urca in caruta. Era lovit la picior cred si s-a urcat in caruta
si a plecat, atunci politistul a indreptat pistolul si a tras de mai multe ori. in total vreo 3-4 focuri s-au
tras", a spus o femeie din localitate care a fost martora la intamplare.
  
  La locul tragediei a sosit imediat o echipa de ancheta si un procuror din cadrul Parchetului de pe langa
Judecatoria Sibiu. "Am fost sesizati despre faptul ca asupra unui cetatean care a ultragiat un politist din
comuna s-au tras focuri de arma. Ne-am deplasat la fata locului si am gasit si cadavrul si am identificat si
politistul care a facut uz de arma. Urmeaza sa se efectueze autopsia, sa se identifice toti martorii si sa se
stabileasca imprejurarile in care s-a folosit arma din dotare", a explicat procurorul Nicolae Ihora de la
Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu.
  
  Barbatul ucis la Ţapu a lasat in urma o sotie care are grave probleme de sanatate si doi copii in varsta de
doi ani, respectiv trei luni. in prezent se efectueza cercetari sub aspectul savirsirii infractiunii de omor.
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