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PNL Slatina vrea demiterea directorului adjunct al Poliției Locale din oraș, Marius Liviu
Belu, după ce pe pagina acestuia de Facebook au apărut imagini cu accente
pornografice, peste care apare vocea președintelui Klaus Iohannis.

Imaginile cu accente pornografice, în care se aude vocea președintelui Klaus Iohannis, au fost
postate pe pagina Facebook a directorului adjunct al Poliției Locale Slatina, Marius Liviu Belu,
pe 15 octombrie.
Reprezentanții PNL Slatina i-au cerut imediat primarului Emil Moț să-l demită pe adjunctul
șefului Poliției Locale.
Într-un comunicat de presă, PNL Slatina condamnă „atacul inadmisibil al directorului adjunct al
Poliției Locale la adresa Președintelui României".
„Mario De Mezzo si Viorel Dumitrescu, președintele Partidului Național Liberal,
Organizația Municipală Slatina, solicită primarului municipiului Slatina, Emil Moț,
inlăturarea, de îndată, din funcție a directorului adjunct al Poliției Locale Slatina, Marius
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Liviu Belu. În data de 15 octombrie 2019, Marius Liviu Belu, director adjunct al Poliției
Locale Slatina, a postat pe o rețea de socializare un videoclip cu imagini cu caracter
suburban peste care este adăugată vocea președintelui României. PNL consideră că
astfel de comportamente nu își au locul în administrația publică locală, o administrație
care trebuie să fie în slujba tuturor cetățenilor, indiferent de convingerile politice ale
fiecăruia", se arată în comunicat.
Directorul Poliției Locale Slatina, Adrian Pop, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX,
că a început o anchetă internă în cazul adjunctului său.
Potrivit lui Adrian Pop, Liviu Belu a invocat faptul că i-a fost blocat contul de Facebook și nu el a
postat imaginile.
„Nu sunt în măsură nici să-i dau crezare, dar nici să infirm. Am început o anchetă internă,
la nivelul conducerii analizăm. Trebuie să delimităm clar, împreună cu juriștii, dacă și
rețeaua de socializare înseamnă spațiul public. Lucrurile sunt ușor complicate. Sunt
păreri pro și contra asupra a ceea ce înseamnă spațiul public. Nu există clar o delimitare
în ceea ce privește rețelele de socializare, dacă sunt spații publice sau private. Statutul
polițistului local interzice exprimarea unor opinii politice în mod public, însă acum, întrun cerc restrâns de prieteni, orice persoană este liberă să spună ceea ce dorește, sub
rezerva respectării legii. Dacă fapta poate fi considerată ca fiind abatere disciplinară, cu
siguranță că va suporta consecințele unei asemenea fapte, care nu face cinste nici
funcției, nici instituției noastre", a spus directorul executiv al Poliției Locale Slatina.
Marius Liviu Belu nu a putut fi contactat pentru a comenta această situație.
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