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Accidentul produs de fiul lui Gino Iorgulescu, preÅŸedintele LPF, a revoltat întreaga Å£arÄƒ, mai ales pentru cÄƒ acesta era
drogat. Mario, la volanul unui bolid de 300.000 euro, un Aston Martin, a intrat într-o maÅŸinÄƒ de pe contrasens,
autoturismele fÄƒcându-se praf ÅŸi ieÅŸind de pe carosabil. Incidentul a curmat viaÅ£a unui bÄƒrbat de doar 24 de ani, car
tatÄƒl a doi copii. PoliÅ£iÅŸtii au depistat ulterior cÄƒ acesta avea o alcoolemie la marginea comei alcoolice ÅŸi cÄƒ Mario
Iorgulescu consumase cocainÄƒ. Stupefiantele, dublate de alcool, i-au atenuat instinctele, ducând la producerea acestui
tragic accident, care l-a adus ÅŸi pe el în pragul morÅ£ii. Are ÅŸi ArgeÅŸul pe Mario al sÄƒu, însÄƒ, din fericire, nu s-a aju
aceastÄƒ amploare, poate ÅŸi pentru cÄƒ ÅŸoferul depistat sub influenÅ£a stupefiantelor a fost oprit ÅŸi testat înainte de a s
o tragedie.
Primul argeÅŸean prins la volan sub influenÅ£a substanÅ£elor interzise

În noaptea de 28 spre 29 august, a fost depistat sub influenÅ£a stupefiantelor primul ÅŸofer testat cu Drugtestul de cÄƒtre
ofiÅ£erii PoliÅ£iei Rutiere ArgeÅŸ. TânÄƒrul care consumase substanÅ£e interzise, înainte de a se urca la volan, este Bogda
Å¢ârcomnicu, fiul omului de afaceri Iancu Å¢ârcomnicu, care deÅ£ine Hotelul Yaky din centrul PiteÅŸtiului. Conform
comunicatului IPJ ArgeÈ™, Bogdan Èšârcomnicu a fost oprit de cÄƒtre un echipaj de poliÈ›ie pe bulevardul Republicii, în tim
conducea automobilul Porsche Cayenne. PoliÈ›iÈ™tii l-au testat cu aparatul special Drugtest È™i, în urma efectuÄƒrii aceste
verificÄƒri, s-a constatat cÄƒ tânÄƒrul consumase substanÈ›e halucinogene, fÄƒrÄƒ a se cunoaÈ™te cu exactitate ce tip anum
luase. Potrivit legii, conducerea unui vehicul sub influenÅ£a alcoolului sau a altor substanÅ£e este pedepsitÄƒ cu închisoare d
la 1 la 5 ani sau cu amendÄƒ. DeocamdatÄƒ, nu se cunoaÅŸte ce substanÅ£e a consumat, deoarece Institutul de MedicinÄƒ L
nu a încheiat procedura de determinare.

Probele de sânge i-au fost recoltate abia a doua zi dimineaÅ£Äƒ

DupÄƒ ce Drugtestul a confirmat prezenÅ£a substanÅ£elor interzise în organismul lui Bogdan Å¢ârcomnicu, acesta a fost
condus la Spitalul JudeÅ£ean de cÄƒtre poliÅ£iÅŸtii rutieri, în vederea recoltÄƒrii probelor biologice. De aici începe un nou
din acest caz, ce face parte distinctÄƒ din dosarul sÄƒu penal, fiind declanÅŸatÄƒ o cercetare penalÄƒ in rem, dupÄƒ cum af
din PoliÅ£ie.
Conform informaÅ£iilor colectate, medicul urgentist care l-a primit pe Bogdan Å¢ârcomnicu la Spital a refuzat sÄƒ îi recoltez
probe de sânge ÅŸi urinÄƒ pe motiv cÄƒ nu avea trusa standard destinatÄƒ special recoltÄƒrii mostrelor biologice pentru det
prezenÅ£ei în organism a substanÅ£elor psihoactive. Dat fiind contextul, conform legii, medicul avea obligaÅ£ia de a
completa un process-verbal prin care sÄƒ argumenteze de ce nu face recoltarea, document care nu existÄƒ la dosarul cauzei.
?Refuzul nejustificat de a recolta probe biologice sau nerespectarea procedurilor prevÄƒzute în prezentul ordin atrage

rÄƒspunderea personalului medical, conform legii, cu excepÈ›ia situaÈ›iilor în care prin prelevare se pune în pericol iminent
viaÈ›a conducÄƒtorului auto devenit victimÄƒ.?, se aratÄƒ în normele metodologice. În acest context, poliÅ£iÅŸtii rutieri au
Parchetul de pe lângÄƒ JudecÄƒtoria PiteÅŸti, privind refuzul recoltÄƒrii. Cu toate acestea, mostrele biologice i-au fost recol
Bogdan Å¢ârcomnicu, însÄƒ a doua zi dimineaÅ£Äƒ, când a existat trusa în dotarea Spitalului JudeÅ£ean de UrgenÅ£Äƒ.

Cine trebuie sÄƒ aibÄƒ trusa de recoltare: spitalul sau poliÅ£ia?

Ajungând la acest impas, ÅŸi anume lipsa trusei din dotarea spitalului, am pornit pe fir, pentru a afla exact cine trebuie sÄƒ
deÅ£inÄƒ acest kit special de recoltare a mostrelor biologice, de sânge ÅŸi urinÄƒ. Conform normelor metodologice, trusele
standard se asigurÄƒ de cÄƒtre instituÈ›iile medico-legale. Trusele standard pot fi utilizate în cadrul instituÈ›iei medico-legal
pot fi puse, la cerere, la dispoziÈ›ia unitÄƒÈ›ilor de asistenÈ›Äƒ medicalÄƒ autorizate sau a organelor de poliÈ›ie rutierÄƒ în
recoltÄƒrii de probe biologice. Conform normelor, cine le cere, spital sau poliÅ£ie, le poate avea. ÎnsÄƒ, practica ne aratÄƒ c
obicei, unitatea sanitarÄƒ are trusa. Medicul Marius Pascu, cel care coordoneazÄƒ activitatea UnitÄƒÅ£ii de Primiri UrgenÅ£
Spitalului JudeÅ£ean, care se ÅŸi ocupÄƒ de prelevarea probelor în aceste situaÅ£ii, ne-a declarat cÄƒ nu cunoaÅŸte speÅ£
Bogdan Å¢ârcomnicu. ?Nu avem truse speciale. Avem truse standard pentru alcoolemie, care, în mod excepÈ›ional, pot fi
folosite ÅŸi pentru substanÅ£e psihoactive, dacÄƒ Medicina LegalÄƒ este în afara programului.? Întrebat ce se întâmplÄƒ da
existÄƒ trusa în spital, medicul Pascu ne-a declarat cÄƒ nu s-a confruntat cu o asemenea situaÅ£ie ÅŸi nu ÅŸtie dacÄƒ în ac
nevoie de încheierea unui proces-verbal justificativ.
Cert este cÄƒ atât PoliÅ£ia, cât ÅŸi medicii de la UrgenÅ£e sunt la început de drum în acest domeniu ÅŸi dau din colÅ£ în c
cÄƒ nu cunosc exact procedurile. Conform normelor metodologice, pentru substanÅ£e stupefiante este o trusÄƒ standard care
are mai multe componente decât cea pentru alcoolemie, aici fiind vorba ÅŸi de mostre de urinÄƒ, pe când la alcool e nevoie d
de sânge.

Îl testÄƒm când face ca pisica, deÅŸi nu a consumat pic de alcool
PoliÅ£ia RutierÄƒ ArgeÅŸ ÅŸi cea a Municipiului PiteÅŸti deÈ›in de doar douÄƒ luni aparatul Drugtest în dotare. Acest no
echipament era foarte necesar în dotarea poliÅ£iÅŸtilor, datÄƒ fiind amploarea pe care a luat-o consumul de stupefiante. AÅ
cum ne-au explicat poliÅ£iÅŸtii, nu orice ÅŸofer este testat cu acest echipament, deoarece analiza este un pic mai complicatÄ
decât la alcool. În principiu, individul testat trebuie sÄƒ Å£inÄƒ o spatulÄƒ sub limbÄƒ timp de 3 minute, pânÄƒ când se îmb
Apoi, este introdusÄƒ în aparat ÅŸi, în funcÅ£ie de parametrii urmÄƒriÅ£i, se constatÄƒ dacÄƒ a consumat sau nu stupefian
poveÅŸtile poliÅ£iÅŸtilor am aflat cÄƒ, dacÄƒ apare 0,00 la etilotest, dar face ca pisica la volan, atunci clar are alte substan
consumate care îi dau aceastÄƒ stare. PoliÅ£iÅŸtii se orienteazÄƒ dupÄƒ anumite aspecte evidente: ochi roÅŸii, pupile dilat
comportament exagerat ÅŸi deplasat. Consumul de substanÈ›e psihoactive influenÈ›eazÄƒ comportamentul conducÄƒtorilor
autovehicule, afecteazÄƒ capacitatea de a conduce, diminueazÄƒ reflexele, aceÈ™tia nemaiputând fi stÄƒpâni pe propriile m
evita obstacolele apÄƒrute în cale.
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