Crima de la Consulat face microfonie

Adrian Radoaie, fost pompier la ISU Sibiu, in prezent sofer de tir in Suedia, si sotia sa, Melania Radoaie
au facut la inceputul saptamanii, un adevarat tur de forta pe la cateva dintre televiziunile nationale, unde
s-au plans ca au descoperit un dispozitiv de ascultare chiar sub patul conjugal. Cei doi considerau ca
amplasarea dispozitivului de interceptare este suspecta. Adrian Radoaie a mai spus luni seara ca in
momentul in care a descoperit microfonul (pe care l-a introdus, apoi, intr-o galeata cu apa) a observat ca
in apropierea casei sale era parcat un autoturism Logan break de culoare alba, in care, presupune acesta,
s-ar fi aflat dispozitivul de inregistrare. La un moment dat, mai spune sibianul, o persoana coborata
dintr-o alta masina a venit si a luat Loganul alb. Radoaie a mai povestit ca a sunat la 112, dar echipajul de
la Politie a venit abia dupa o ora si jumatate. Tot luni seara, sibianul a mai adaugat, printre altele, ca ar fi
aflat ca ar fi suspect in cazul uciderii jandarmului sibian, tinand sa precizeze ca singura sa legatura cu
victima a fost in adolescenta, cand cei doi au fost colegi de liceu.
Procurorii calmeaza spiritele
Scandalul iscat de cei doi soti i-a determinat ieri, pe procurorii sibieni sa faca precizari cu privire la
acest caz. "Prea multe lucruri nu va putem spune deoarece este o ancheta in derulare. inregistrarile au
fost efectuate in conditiile legii si, zicem noi, justificate. La momentul potrivit o sa facem comunicarile", a
spus procurorul criminalist Ioan Botoc, de la Parchetul Tribunalului Sibiu, prin intermediul unei
conferinte de presa, la care a participat si Adriana Şandru, prim-procuror al Parchetului de pe langa
Tribunalul Sibiu. Cei doi procurori au tinut sa precizeze ca interceptarea s-a desfasurat in conditii legale,
cu respectarea tuturor normelor de procedura. Ioan Botoc nu a oferit amanunte cu privire la dispozitivul
de ascultare descoperit de cei doi soti, neprecizand nici de unde ar putea proveni acesta. Procurorul
criminalist a spus, totusi, ca pana acum, in acest dosar, s-a cerut expertiza ADN pentru 20 de persoane.
Mai aproape de faptas
Toate acestea vin dupa ce, cu doar o saptamana in urma, anchetatorii au anuntat ca sunt pe cale sa dea de
urma celui care l-a omorat pe jandarmul de 35 de ani. Procurorul criminalist Ioan Botoc a declarat pe 19
februarie ca cercul suspectilor in acest caz s-a restrans, imaginile video fiind cele care au ajutat ancheta.
"Imaginile video ne-au directionat spre suspectul pe care il avem acum. Sunt mai multi, dar unul este
predominant", declara la acea vreme procurorul criminalist. Ioan Botoc a mai spus ca nu se exclude nici
varianta potrivit careia jandarmul ar fi putut fi ucis de un coleg, desi cercul de suspecti din randul acestora
este mult mai restrans.
Tot saptamana trecuta, mama victimei, Mariana Avram Paliuc, a decis sa vorbeasca despre tragedia prin
care trece, in opinia sa, ucigasul fiului ei putand fi o persoana din interiorul sistemului.
Anul trecut, in dimineata zilei de 29 mai, jandarmul Marius Paliuc, in varsta de 35 de ani, a fost gasit
intr-o balta de sange in fata Consulatului German, pe care il pazea, pana in acest moment criminalul
nefiind depistat de catre anchetatori.
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