
<b>Dosar �chis pentru public</b>
Mult discutatul si mediatizatul caz al rafuielii de la Sectia de Urgenta din duminica de 28 ianuarie a
incins spiritele nu numai intre grupurile rivale din Sibiu ci si printre oamenii legii. Parchetul a decis sa nu
mai faca publice nici un fel de informatii cel putin momentan. Intre timp, cele doua grupuri continua sa se
ameninte.
  
  Scandalul a inceput in plina strada. Martorii care au fost la ora altercatiei pe strada Luptei au vazut cu
ochii lor o bataie generala. Atunci a fost injunghiat tanarul de 31 de ani Ioan Matia, care a fost dus de
urgenta, de catre prietenii sai, la Spitalul Clinic Judetean, unde lucrurile au degenerat. S-a lasat cu
vatamari corporale, geamuri sparte si personal medical ingrozit. Au fost arestate 7 persoane, pentru
tentativa de omor, incadrare modificata in omor dupa decesul victimei, pentru ultraj, distrugere si port
ilegal de arme albe. 
  
  Unul a disparut
  Toti sapte indivizi au fost membrii aceleiasi grupari, iar doi dintre ei au primit mandate de arestare pe 29
de zile. Restul au primit interdictia de a nu parasi orasul. Ce inseamna acest lucru? Inseamna ca, o data la
doua zile, cei cinci cercetati merg la politie. Ce infractor ar face asta? Au facut-o patru din cinci. Cel care
are cele mai multe acuzatii dintre ei, Johann Borthmes, se pare ca a dat bir cu fugitii si nu a mai fost
vazut de o saptamana. El este cercetat si in dosarul 2 al Clanului Clamparu, pentru trafic de persoane. 
Surse neoficiale spun ca acesta ar fi plecat deja din tara, cel mai probabil in Germania unde a mai fost
plecat si cu alte ocazii. Cu toate acestea, chiar daca acel barbat, impreuna cu restul colegilor sai au fost
prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva pentru ca procurorii au considerat ca acesta este
un pericol public, acum procurorii refuza sa mai ofere informatii despre acest caz, cel putin pana la
finalizarea rechizitoriului. Intre timp, familia tanarului injunghiat in inima si-a ingropat mortul, iar intre
cele doua grupuri, cel al Tamplarilor si cel din care facea parte Ioan Matia au inceput din nou se pare
amenintarile. 
  
  Cititorii sunt nemultumiti
  Pe site-ul Ziarului de Sibiu au aparut comentarii, cel mai probabil postate de apropiati ai celor doua
clanuri rivale.  "Mai devreme sau mai tarziu veti fi judecati toti huliganii, atat de justitie cat si de cei la
care nu va ganditi... cu putina rabdare ca vine randul" , scrie un cititor.  "Toma, tu cu Lotreanu ati inceput
scandalul pe Luptei si acuma tot voi sunteti pe la ziare si vreti dreptate. Dreptatea era daca erati, voi care
ati inceput, morti si nu murea amaratul ala. Sa va fie rusine, ati vrut scandal si acuma fugiti ca fetele pe la
ziare sa va scoateti. Oricum voi va stiti soarta.." , spune un altul. Acuzatiile la adresa oamenilor legii nu
contenesc nici ele.  "Judecatoarea e un lucru slab, nu se uita in ochii vinovatului cand pune intrebari!" ,
scrie un cititor.
  Gabriela ROMAN
  
  Citeste pe forum ce cred altii despre acest subiect
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