
Crima in fata Consulatului German
Tragedie in centrul orasului: in fata Consulatului German, pe strada Lucian Blaga, un jandarm care se afla
in timpul serviciului, a fost omorat. Marius Paliuc a fost gasit intr-o balta mare de sange de o persoana
care trecea prin zona. Echipajul de la Ambulanta sosit la fata locului nu a mai putut face nimic pentru
jandarmul in varsta de 35 de ani. Dupa starea in care se afla se presupune ca barbatul murise cu doua ore
inainte de a fi gasit. Şeful Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane a venit ieri la Sibiu pentru a-i
imbarbata pe colegii jandarmului ucis, dar si pentru a se asigura ca lucrurile vor decurge normal si de
acum inainte. Generalul maior dr. Gavrila Pop a ajuns la Sibiu in jurul orei 14 si a parasit IJJ Sibiu in
jurul orei 18. 
  
  Gasit intr-o balta de sange
  
  Directorul Serviciului Judetean de Ambulanta Sibiu, dr. Ovidiu Luca, a spus ca in jurul orei 6.30 a fost
primit un apel la 112 din partea unei persoane, iar echipajul medical care a mers la Consulatul German l-a
gasit pe jandarmul din post inconjurat de trei balti de sange. Luca a precizat ca barbatul era intins pe burta
si ca avea doua plagi injunghiate, hemitoracele drept, care i-au atins artere importante. Tot Luca a spus ca
cel mai probabil decesul jandarmului s-ar fi produs cu aproximativ doua ore inainte de ora la care a fost
gasit. "in jurul jandarmului erau trei balti de sange. Barbatul avea doua plagi injunghiate in zona
hemitoracelui drept. Hemoragia masiva ne face sa credem ca a fost atinsa o artera importanta de sange sau
chiar inima. Echipajul medical care a fost la fata locului nu a gasit nicio arma alba, ceea ce ne face sa
credem ca nu a fost vorba despre o sinucidere", a declarat Ovidiu Luca, directorul Ambulantei Sibiu. El a
precizat ca jandarmul a fost gasit in fata gheretei de paza a Consulatului German, aflat in zona centrala a
orasului, pe strada Lucian Blaga.
  
  Despre jandarmul ucis, numai laude
  
  Plutonierul major al IJJ Sibiu, Andrei Marius Paliuc lucra la Inspectoratul Judetean Sibiu din anul 2005
si din 2007 asigura paza Consulatului. El nu a avut niciodata abateri, nefiind cunoscut cu probleme.
"Multi dintre noi l-am cunoscut personal, din prisma relatiilor de natura profesionala, colegiala si chiar
prieteneasca, privim cu pretuire si deosebita stima si realizam acum uriasa pierdere a unui coleg in care am
fi vazut continuate frumoasele virtuti care il caracterizau, oferind intotdeauna sprijin fiecaruia dintre noi,
militand continuu pentru o societate civilizata si demna de tot progresul, fiind adesea plin de
bunadispozitie, radiind zambete si incantare ", se arata intr-un mesaj de condoleante al IJJ Sibiu pentru
familia lui Marius Andrei Paliuc. 
  
  Vecinii lui Marius spun si ei ca jandarmul era un om bun, demn de toata lauda si extrem de respectuos.
Nu cred in varianta in care cel care l-a injunghiat i-a fost dusman deoarece, spun ei, Marius nu era genul
de om care sa aiba dusmani. "il cunosc de 13 ani. Era un baiat bun, un baiat cumsecade. Am aflat de
tragedie de la televizor. Duminica l-am vazut ultima oara. Nu stiu sa fi avut dusmani si nici nu cred. Era
destul de ocupat cu serviciul. Nu stiu sa fi avut nici vreo iubita ", a spus Andrei Ioan, vecin al familiei.
  
  Marius Andrei Paliuc statea cu mama sa, nu era casatorit. "Era un baiat extraordinar de bun, de
cumsecade, de respectuos. il cunosc de cand stau aici, de peste 30 de ani. Nu am auzit sa aiba dusmani.
Era la serviciu si acasa. Cand era acasa, isi aranja masina, o spala. Saptamana trecuta am vorbit cu el, ca a
venit la mine acasa, i-am aratat o floare, ca e pasionat de flori. I-am aratat o floare care a inflorit la mine
si la el nu a inflorit niciodata ", a spus Georgeta Moldovan, vecina jandarmului. Aceasta spune ca a vazut
stirea la televizor si imediat s-a uitat daca Marius are masina in fata blocului. "Mi-a trecut prin cap ca a
fost el, cand am vazut ca nu e masina in fata. Nu imi vine sa cred... asa era un om bun si familia, erau
niste oameni nemaipomeniti ", a mai spus femeia. 
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  Şi vecinii din zona Consulatului spun ca il cunosteau pe jandarm, pentru ca se vedeau destul de des.
Spun despre el ca era politicos si extrem de respectuos. 
  
  A fost crima, spun anchetatorii
  
  Anchetatorii spun ca Marius Andrei Paliuc, jandarmul care asigura paza Consulatului German din
Sibiu, a fost ucis, stabilindu-se ca a decedat dupa ce a fost injunghiat cu un obiect contondent. "in
momentul in care a fost gasit subofiterul de Jandarmerie avea arma si munitia din dotare asupra sa, iar
decesul a survenit prin provocarea de catre o alta persoana (persoane) a unor plagi cu un obiect
contondent. Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu a preluat cercetarile in acest caz", se precizeaza
intr-un comunicat transmis, miercuri dimineata, de catre reprezentantii Inspectoratului Judetean de
Jandarmi (IJJ) Sibiu.
  
  Conform acestora, miercuri dimineata, jurul orei 06.45, Jandarmeria Sibiu a fost anuntata de catre
reprezentantii ISU ca un subofiter de Jandarmerie este decedat langa ghereta unde isi desfasura misiunea
de paza si protectie institutionala de la Consulatul German din Sibiu.
  
  Procurorul criminalist Ioan Botoc a declarat ca jandarmul a fost ucis. "Jandarmul avea multe leziuni
traumatice, plagi injunghiate pectorale. Se pare ca este infractiune de omor. Urmeaza ca dupa ce facem
toate cercetarile sa revenim cu alte informatii ", a spus procurorul criminalist Ioan Botoc, precizand ca
este prematur sa se pronunte in legatura cu un cerc de suspecti in acest caz.
  
  in fata Consulatului German din Sibiu sunt instalate camere de luat vederi, insa procurorul nu a putut
preciza daca acestea au surprins momentul agresiunii. 
  
  Surse oficiale din cadrul Jandarmeriei spun ca este pentru prima data cand un jandarm este executat in
strada intr-un asemenea fel si in timpul exercitarii unei misiuni. 
  
  Şeful IGJR: "A fost un act de o violenta deosebita "
  
  "Este un moment greu. Un coleg de-al nostru si-a pierdut viata in timpul executarii serviciului. Am
venit aici pentru a ma asigura ca lucrurile se desfasoara normal, ca se depun toate eforturile pentru a gasi
vinovatul. De asemenea, este foarte important pentru mine sa stiu ca colegii de la Sibiu isi continua
activitatea in conditii foarte bune, avand in vedere ca avem foarte mult de lucru. Evident, a avut un
impact greu asupra colegilor si tocmai de aceea am venit pana aici, ca sa am o discutie cu toti si va asigur
ca isi executa misiunea in continuare in conditii foarte bune ", a declarat general maior dr. Gavrila Pop,
inspector general al IGJR. intrebat daca au fost deficiente in cazul jandarmului injunghiat, Pop a spus ca
nu. "Din tot ceea ce a rezultat din discutia pe care am avut-o cu toti cei implicati, este vorba de un act de o
violenta deosebita, care nu are nimic de-a face cu executarea serviciului ", a declarat Pop. De asemenea,
Gavrila Pop a spus ca Marius Andrei Paliuc stia ce inseamna misiunea si si-a asumat riscul. "Asa se
executa misiunile, este specific in organizarea acestei misiuni (misiune diplomatica - n. red.), care se
executa izolat. Sigur, sunt riscurile de rigoare, dar oamenii stiu de acest lucru si isi asuma acest risc ", a
precizat Pop.
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