
Tamplarii sunt la un pas de libertate
Cazul Tamplaru se apropie de final. Cel putin 4 inculpati au sanse mari sa scape de dupa gratii.
 Dupa doi ani si trei luni de la inceperea procesului clanului Tamplaru, avocatii unora dintre cei judecati
pentru mai multe infractiuni sunt increzatori ca vor reusi sa isi scoata clientii basma curata. Dosarul a fost
mutat de la Tribunalul Sibiu, la Curtea de apel Alba iar apoi la instanta din Craiova. Cel putin 4 dintre cei
12 inculpati din dosar au mari sanse sa fie liberi. Dintre cei 12 inculpati din dosarul Tamplaru, doar doi,
Adrian Tamplaru si Adrian Judele, zis " Sasu ", au fost retinuti in tot acest timp.

 Coraliu Cuntan, avocatul lui Paul Ban, Radu Cernea, Nicodin Ardelean si Narcis Lacatus sustine ca
probele aduse impotriva clientilor sai nu sunt de natura sa le priveze de aici inainte libertatea. " in cel mai
rau caz clientii mei vor primi o pedeapsa cu suspendarea. Faptele care li se imputa sunt nesustinute.
Rechizitoriul este o intreaga poveste. E un folclor daca vreti. Probe covarsitoare nu sunt ", sustine
avocatul Coraliu Cuntan. Tot acesta sustine ca faptele celor 4 clienti ai lui, ca de altfel, mai toate din
dosar, au la baza declaratii ale unor martori care vorbesc din povesti si nu in baza unor fapte la care au
asistat. " Toate declaratiile martorilor incepeau, in fata instantei cu …eu nu am vazut, dar am un prieten
al unei prietene si asa am auzit. in plus, referitor chiar la Tamplaru, este declaratia unei femei in varsta
care sustine, desi are probleme cu vederea, ca l-a recunoscut, ca a vazut tatuajul lui Tamplaru de pe spate,
desi era pe geamul apartamentului, la peste 100 de metri distanta ", adauga aparatorul.

 Procesul Tamplarilor a pornit in urma scandalului de la sfarsitul lunii ianuarie 2007, de la Urgenta
Spitalului sibian. Atunci un tanar a fost injunghiat in fata restaurantului Corona, iar Serviciul de Urgenta
din Spitalul Judetean a fost devastat de atacatori.
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