
Urmarire ca in filme, la Medias
Un echipaj al Politiei Rutiere din oras a incercat sa opreasca pentru control in trafic un autoturism Audi.
Şoferul masinii a dat initial impresia ca va opri, insa cand a ajuns in dreptul politistilor, a apasat pedala de
acceleratie. A urmat o urmarire ca in filme, care s-a sfarsit in cartierul Vitrometan. Simtindu-se incoltit de
politisti, soferul si un pasager au oprit masina si au luat-o la fuga. Au fost in cele din urma prinsi de
politisti, nu mica fiind mirarea oamenilor legii cand au descoperit ca persoana de la volanul masinii nu
avea permis de conducere. "Şoferul autoturismului Audi a redus viteza pentru a opri la semnalul
agentului de Politie Rutiera, iar cand a ajuns in dreptul acestuia a marit viteza, fara a opri la semnalul
agentului si continuandu-si deplasarea pe Şoseaua Sibiului. in cauza s-a procedat la urmarirea acestuia cu
autoturismul de serviciu si s-a reusit oprirea autoturismului in parcarea de langa societatea Big Pizza. Din
autoturism au coborat doi barbati, care au abandonat autoturismul, fugind inspre liniile de cale ferata. S-a
procedat la urmarirea acestora de catre politistii rutieri, reusindu-se prinderea unei persoane, care fusese
la volanul autoturismului. in urma verificarilor s-a stabilit faptul ca numitul L. P. C. din Dumbraveni
conducea autoturismul fara a poseda permis de conducere ", ne-a spus agentul sef Nicolae Panu, din
cadrul Politiei Rutiere Medias. 
  
  Faptul ca persoana din Dumbraveni nu avea permis de conducere nu a fost singura surpriza a
politistilor. in momentul cand a fost testat cu aparatul alcooltest, acesta avea o concentratie alcoolica de
0,28 miligrame/litru alcool pur in aerul expirat. Şoferul teribilist din Dumbraveni va fi cercetat pentru
conducerea unui autoturism pe drumurile publica fara a poseda permis de conducere. Cazul este cercetat
in continuare de politistii rutieri din Medias. 
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