
`Nu-mi luati carnetul, ca il sun pe Voinea` / Video
Patronul unui motel din judetul Sibiu, Nicolae Neagoe, a fost filmat in timp ce ruga o persoana pe nume
Voinea sa intervina pe langa niste agenti de politie, pentru a nu-i fi ridicat carnetul. Cel care a filmat
scena este chiar politistul care l-a iertat astfel pe sofer. Narcis Voinea, seful Politiei rutiere a municipiului
Sibiu, spune ca vocea ce se aude la telefon nu e a lui, iar Neagoe spune ca a facut asa pentru ca l-au rugat
politistii care l-au filmat.
  
  Filmul de un minut in care apare Nicolae Neagoe, patronul motelului si restaurantului Castel 2000, a
fost postat pe internet in primavara acestui an, fara sa fie descoperit, insa. Scena filmata s-a petrecut,
insa, in primavara anului trecut, si il reda pe Nicolae Neagoe la geamul unui autoturism. Pe parcursul
imaginilor, poate fi observata, la un moment dat, si haina agentului de politie care a filmat cu telefonul
mobil tinut in mana stanga. Cadrele sunt in permanenta miscare, ca si cum filmarea a fost facuta fara ca
persoana vizata sa isi dea seama ca este inregistrata.
  
  `Sa va dau o carte de vizita, toata viata nu va uit`
  
  In prima parte a filmuletului, Neagoe se roaga pentru carnetul sau.`Nu mi-l luati, nu mi-l luati, nu mi-l
luati... sper sa nu vorbim, nu va mint... Doar nu vreau sa va... eu va respect pe dumneavoastra ca functie.
Restul doar...`, spune Neagoe. Din masina se aude o voce de femeie, care ii continua ideea – `Doar
functia e respectata (neinteligibil)...`, replica la care Neagoe, cu o voce mieroasa, se simte dator sa
intervina in timp ce butoneaza la telefonul mobil pe care il tine in mana. `Omul e om, aici am gresit
(neinteligibil) calitate, da. Daca dumneavoastra... sa va dau o carte de vizita, toata viata nu va uit. Am
gresit, iertati-ma, nici nu vreau sa va zic... mai chemati politia sau... Sunteti coleg cu colegul, cu prietenul
meu din Cartisoara?`, mai intreaba Neagoe pe politistul care nu intelege despre cine e vorba. Dupa cateva
secunde de tacere, Neagoe vorbeste la telefonul mobil. `Buna ziua, domnule Voinea. Neagoe sunt.
Mergeam spre dumneavoastra si m-a oprit un prieten sa va spuna ceva... nu ar fi vrut sa va vada el`,
vorbeste tare Neagoe, care se apleaca langa geamul deschis al masinii, comutand telefonul pe speaker.
`Da-l la telefon`, se aude din telefon. `Bine sa traiesti mult`, mai spune Neagoe, inainte sa intinda
telefonul politistului, aceasta fiind ultimul cadru al filmuletului. 
  
   
  
  Cine a filmat?
  
  Turnul Sfatului a descoperit ca autorul fimului este Horatiu Bota, dat afara din Politia Sibiu anul trecut,
in urma unui dosar in care a fost acuzat ca a cerut mita unui sofer polonez, aflat in tranzit prin Sibiu.
Procesul rezultat in urma dosarului este in derulare la Tribunalul Galati, unde este asteptat sa se prezinte
la audieri si soferul polonez. Filmul a fost postat pe internet, insa, de avocatul lui Bota.
  Fostul agent de politie spune ca a filmat pe ascuns scena dupa ce l-a oprit pe Neagoe la intrarea in Sibiu.
`Intrand in Sibiu dinspre Vestem, pe strada Vasile Milea, a trecut cu masina pe culoarea rosie a
semaforului. Pe trecerea de pietoni erau deja si oameni, pe unii era sa ii loveasca. Noi eram in parcarea
benzinariei Petrom de pe Milea, unde l-am oprit pe sofer`, povesteste Bota.
  El spune ca in urma discutiei telefonice pe care a avut-o Neagoe nu i-a mai retinut acestuia permisul de
conducere. `Nu a fost nesimtit, si-a recunoscut vina`, isi mai aminteste Bota. El spune ca, initial, nu a
vrut sa faca publica inregistrarea. `Nu stiu de ce am filmat... cred ca pentru a ma asigura, cumva. In cele
din urma, aceasta inregistrare si altele le-am depus intr-un dosar, aflat in lucru la Parchetul de pe langa
Curtea de Apel Alba. Nu am scos filmuletele pentru ca si eu eram vinovat, ca nu l-am sanctionat pe sofer.
Dar, pana la urma am zis ca asta e, sa fiu sanctionat pentru ca nu am luat atunci masuri si nu am raportat
la superiori situatia`, adauga Bota. Potrivit lui, cel sunat de Neagoe a fost seful Biroului politiei rutiere a
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municipiului Sibiu, comisarul Narcis Voinea.
  
  `Aveti vreo dovada?`
  
  Comisarul Narcis Voinea a auzit `ceva` despre existenta unor filmulete, dar spune ca nu il intereseaza si
nici nu stie daca au aparut sau nu pe internet. `Aveti vreo dovada ca e vocea mea? Daca e vreo dovada sa
o duca la DNA. Domnul Bota e cercetat pentru luare de mita, deci... Daca o sa ma simt lezat il dau in
judecata`, spune Voinea. El sustine ca astfel de situatii, in care fie superiori din politie, fie simpli agenti
sa isi sune colegii pentru a interveni astfel incat unii soferi sa fie iertati `nu exista`. In schimb, Bota
sustine ca astfel de `telefoane scurte` erau ceva obisnuit. `Pana prin 2009, cand celelalte servicii au
inceput sa lucreze mai intens, numai eu primeam cel putin doua telefoane pe zi`.
  
  Neagoe: a fost o `idila`
  
  Contactat telefonic, Nicolae Neagoe a confirmat, initial, ca este prieten cu Narcis Voinea, seful politiei
rutiere a municipiului Sibiu. Apoi, auzind subiectul a spus ca tot filmuletul a fost o inscenare la care a
participat de buna-voie. `Nu stiu daca am trecut pe rosu. Nu este adevarat. Este o inscenare totala. Ca eu
sunt prieten cu toata lumea si cu dumneavoastra si nu am nimic de ascuns. Era doar o rugaminte de a lor,
sa joc aceasta idila. Adica «fa-te ca dai telefon la Politie ca noi facem un scenariu». Eu am pus ... ca
prostul, am glumit si uite ce a iesit. Eu nu beau, nu merg pe rosu, imi vad de treaba mea, nu am nicio
problema`, a declarat Neagoe. A continuat spunand ca abia dupa realizarea filmuletului l-a cunoscut pe
Narcis Voinea, care l-a chemat sa il intrebe despre imagini. `Pe domnul Narcis nu il cunosc... adica
niciodata ca om. Pe urma m-am dus si l-am cautat - «domne’ ce a aparut acolo, cine sunteti
dumneavoastra?». Si i-am spus «domnule, am crezut ca acei oameni au vrut sa faca...`. Ati vazut, mergi
pe strada, te opreste pe drum politia si zice «domne’, vreti sa vorbiti, sa faceti o chestie din-asta»... ca fac
o gluma, ca fac o treaba... asta a fost`. Neagoe sustine ca la indicatiile politistilor care l-au oprit a folosit
numele sefului Politiei Rutiere a municipiului Sibiu.
  `«Domnule, folositi cuvantul asta. Dati telefon si spuneti ca sunteti si il cautati pe domnul». Asta mi s-a
inscenat. Am fost prost. A doua oara nu cred ca mai discut si nici nu mai opresc daca fac semn din-asta`.
Apoi, lui Neagoe i s-a remintit ca in filmulet, la final, din telefonul mobil setat pe optiunea `speaker` se
aude `da-l pe politist`. `Nu stiu daca... nu stiu asta, nici nu am fost foarte atent. Ma scuzati, sunt intr-o
sedinta si v-am raspuns ca nuuu... bine? La revedere`, a mai declarat Neagoe.
  
  Abonament telefonic, inregistrat pe Mondex
  
  Intre interceptarile din celebrul Dosar Apostu a aparut si un numar de telefon care a dat bataie de cap
procurorilor. Apelat de fostul prim-procuror Florin Apostu, cel care raspundea la telefon era, in mod
evident, un politist, dar procurorii nu isi dadeau seama cine este, in primul rand pentru ca nu erau folosite
nume in discutii si, in al doilea rand, abonamentul telefonic era inregistrat pe societatea comerciala
Mondex, din Sibiu. Ulterior, dupa cateva audieri, s-a stabilit ca este vorba de Narcis Voinea. El declara,
acum, ca a renuntat la acel abonament. `Eu am un prieten la Mondex si aveam telefonul in grupul lor. Eu
le plateam lor abonamentul... Am facut asa, pentru ca era mai ieftin, fiind in grup, stiti`.
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