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Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a cerut şefului Poliţiei Române să trimită
Corpul de control al IGPR la IPJ Gorj.

„Am solicitat şefului Poliţiei Române să trimită Corpul de control al IGPR pentru a
verifica actul de management de la IPJ Gorj, modul în care au planificat misiunile şi
modul în care se achită de obligaţiile de serviciu toate structurile din IPJ Gorj”, a declarat,
vineri, ministrul de Interne, potrivit Radio Infinit.
Cel mai probabil verificările vor începe luni.
Patru poliţişti din Gorj, suspectaţi că au agresat un suspect pe care îl escortau, au fost reţinuţi
pentru tentativă de omor şi tortură. Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a anunţat, vineri, că
faptele s-au petrecut în noaptea de 20 spre 21 mai. Cei patru agenţi de la Serviciul pentru
Acţiuni Speciale fuseseră solicitaţi să acorde sprijin poliţiştilor din Novaci şi să asigure escorta
unui bărbat care era cercetat pentru ultraj.
„Se arată că deşi nu s-au confruntat cu o opoziţie a victimei, atât în autospeciala
aparţinând MAI, cât şi în incinta sediului Poliţiei Oraşului Novaci, suspecţii au exercitat
acte de violenţă asupra acesteia, în timp ce se afla încătuşată cu mâinile la spate, lovindEdiție Specială - Cotidianul online al Olteniei
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o cu intensitate deosebită cu pumnii, genunchii, picioarele încălţate cu ghete tip bocanc
şi baston tip tomfa, atât în zone vitale, respectiv ficat, torace, splină, coaste, cât şi la
nivelul braţelor şi spatelui, producându-i multiple fracturi şi rupturi ale organelor interne,
leziunile traumatice produse necesitând pentru vindecare 40-45 de zile de îngrijiri
medicale şi au pus în primejdie viaţa victimei”, se arată într-un comunicat al Parchetului de
pe lângă Tribunalul Gorj.
Conform aceleiaşi surse, suspecţii au urmărit să producă victimei suferinţe fizice de o mare
intensitate în scopul obţinerii de informaţii de la aceasta, respectiv pentru a afla locul în care
ascunsese autoturismul implicat în săvârşirea infracţiunii de ultraj.
„Cercetările continuă, fiind efectuate de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Gorj, cu sprijinul organelor de poliţie judiciară din cadrul Compartimentului de
Control Intern şi Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Gorj, pentru stabilirea adevărului pe bază de probe, în vederea tragerii la
răspundere a tuturor persoanelor vinovate de săvârşirea de infracţiuni în împrejurările
descrise, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză”, se mai menţionează în comunicat.
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