
T�plaru si Sasu vorbesc din spatele gratiilor
EXCLUSIVITATE
  
  A fost sau nu a fost crima? Sunt Constantin Tamplaru si Adrian Judele criminali? De la ce a izbucnit
conflictul dintre gastile Sibiului? La aceste intrebari a raspuns pana acum toata lumea, mai putin insa
cei considerati a fi eroii principali ai evenimentelor. Constantin Tamplaru si Adrian Judele arestati
pentru incidentele de la Spitalul de Urgenta, in urma carora a murit un om au decis sa acorde un interviu
in exclusivitate ZIARULUI de Sibiu. 
  
  Cei doi au primit ieri o veste proasta: le-au fost prelungite mandatele de arestare preventiva cu inca 30
de zile, asa ca vor trebui sa mai stea in arest. Pusi in fata intrebarilor, Tamplaru si Judele se considera
nevinovati. Spun ca au fost arestati fara motiv, iar victimele in toata aceasta tevatura ar fi chiar ei. Isi
petrec toata ziua citind presa, facandu-si noi prieteni in celula si spera ca vor fi liberi. Despre implicarea
unor politisti in afaceri interlope se abtin insa de la comentarii. Iar relatia pe care o au cu seful politiei
municipale, comisarul Macavei, o considera strict profesionala.  "Am cerut sa vina  domnul comisar
Macavei pentru ca este seful Politiei municipiului Sibiu ca sa nu se intample scandal. A fost primul nume
care mi-a venit in minte atunci. Imediat am si fost atacat si lovit in cap, am incercat sa ma salvez intrand
la Urgenta" , a spus in interviu Constantin Tamplaru.
  Rep: Cum s-a intamplat in duminica in care a fost evenimentul de la spital, de unde a pornit si cum s-a
desfasurat totul?
  Constantin Tamplaru: Eram acasa, dormeam, am fost anuntat de unul dintre prieteni ca Judele, zis Sasu
a fost omorat si ca se aflau la Urgenta. Am plecat sa vad despre ce e vorba, nu stiam nimic despre ce se
intamplase inainte.
  Adrian Judele: Nu stiu ce s-a intamplat la spital pentru ca eu eram lesinat pe targa, la urgenta.
  
  Rep: De ce a-ti strigat la domnul Macavei la Urgenta?
  Constantin Tamplaru: Am cerut sa vina  domnul comisar Macavei pentru ca este seful Politiei
municipiului Sibiu ca sa nu se intample scandal. A fost primul nume care mi-a venit in minte atunci.
Imediat am si fost atacat si lovit in cap, am incercat  sa ma salvez intrand la Urgenta, fara sa-mi dau
seama ca usa nu este deschisa  si am patruns prin geam fara sa vad pentru ca imi aparam capul cu
mainile, pentru a nu ma fi lovit.
  Adrian Judele: Nu l-am strigat pe domnul Macavei pentru ca, repet, eram inconstient. 
  
  Rep: Va considerati vinovati de acuzatiile pe care vi se aduc?
  Constantin Tamplaru: Nu sunt vinovat de nimic. Cred ca nu s-ar fi intamplat nici un incident daca
mascatii aflati in numar mare, i-ar fi izolat pe cei din grupul Lotreanu ca sa nu ne atace.
  Adrian Judele: Nu ma consider vinovat de nici una din acuzatiile care mi s-au adus, in nici un caz
vinovat pentru infractiunea de omor.
  
  Rep: Pe Lica, cel care a murit, cat de bine il cunosteati?
  Constantin Tamplaru: Imi pare rau de Lica, nu trebuia sa moara. Regret foarte mult ce I s-a intamplat si
cred ca cel care este vinovat trebuie pedepsit in raport cu ce s-a intamplat real.
  Adrian Judele: Nu il cunosteam prea bine pe Lica Matia si chiar am fost surprins cand acesta, impreuna
cu Lotreanu, vreo 10 persoane m-au atacat, lovit in cap si calcat in picioare fara sa le fac nimic. Am
ramas in stare de inconstienta si transportat de urgenta la spital.
  
  
  Rep: Cine l-a omorat pe Lica? 
  Constantin Tamplaru: Nu stiu cine l-a omorat pe Lica, nu eram acolo, insa, trebuie aflat cine este cel
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care a dat cu cutitul si in ce conditii. Asa este drept.
  Adrian Judele: Nu stiu cine l-a omorat pe Lica, in orice caz nu eu. Imi pare rau ca acesta a muri. Nu cred
ca cineva s-a gandit ca se va intampla asa o nenorocire.
  
  Rep: Ce stiti despre grupul din jurul lui Eugen Blaga, cu ce se ocupa ei?
  Constantin Tamplaru: Nu stiu daca Eugen Blaga avea un grup si cu ce se ocupa.
  Adrian Judele: Nu stiu ce anturaj avea Eugen Blaga s ice facea acesta in afara faptului ca era patronul
barului Anaconda.
  
  Rep: Pe cei din Anaconda dumneavoastra i-ati parat in vreun fel la politisti?
  Constantin Tamplaru: Nu am parat pe nimeni de la Anaconda. Chiar daca as sti ceva nu as face-o.
  Adrian Judele: Nu am parat in viata mea pe nimeni.
  
  Rep: Ce politisti stiti sigur ca au prieteni la Anaconda?
  Constantin Tamplaru: Nu cunosc politisti care sa aiba prieteni in Anaconda.
  Adrian Judele: Nu stiu ce politisti aveau prieteni in Anaconda. Eu num a ocup de politisti, ei se ocupa de
mine.
  
  Rep: Se aude ca mai multi politisti ar fi si inregistrati in ipostaze indecente in Anaconda, despre cine
stiti ca e vorba?
  Constantin Tamplaru: Nu am auzit nimic de politisti inregistrati in pozitii indecente cu fete prin
Anaconda s daca este adevarat, cel care a facut asta este un om de nimic. 
  Adrian Judele: Nu am auzit de politisti inregistrati cu fete in Anaconda, cei care fac asemenea de
inregistrari nu sunt barbati.
  
  Rep: Credeti ca ve-ti avea parte de un proces echitabil?
  Constantin Tamplaru: Cred ca voi avea un process echitabil, sunt cooperant cu justitia pentru aflarea
adevarului si pentru a se intelege exact ce s-a intamplat. In orice caz sunt convins ca voi fi bine aparat. 
  Adrian Judele: Sper intr-un proces echitabil.
  
  Rep: Ati fost batuti la Urgenta sau in alte zile de politisti?
  Constantin Tamplaru:  La Urgenta eu am fost batut fparte rau de cei din grupul Lotreanu si mai ales de
Toma. Am fost chiar taiat la picior si sunt plin de vanatai chiar si acum. Nu am fost batut de politisti.
  Adrian Judele: Nu am fost batut la Urgenta insa politistii m-au ridicat din spital  desi fusesem adus cu
salvarea, eram lovit la cap, nici nu cred ca am apucat sa fiu inregistrat la spital, mi s-au acordat doar
primele ingrijiri. A fost necesar ca dupa cateva zile sa fiu dus la Spitalul Militar unde s-a constatat ca am
mai multe coaste fisurate si alte leziuni. Si in fata judecatorului am cerut sa fiu examinat medical. Nu am
fost fotografiat sa se vada leziunile suferite, desi eu si aparatorul meu am cerut acest lucru. De ce nu s-a
facut acest lucru?
  
  Rep:  Credeti ca presa a fost intoxicata cu variantele aparute pana acum despre acel incident?
  Constantin Tamplaru: Este clar ca presa a fost intoxicata initial, dar cred ca lucrurile au inceput sa se
lamureasca, adevarul a iesit la iveala. Ar fi interesant daca presa ar afla cine a fost interesat sa lanseze
minciuni, de ce si cine se afla in spatele dezinformarii.
  Adrian Judele: Persoane interesate au intoxicat presa cu o alta varianta decat cea reala. A existat interes
ca eu si prietenii mei sa aparem vinovati si ca am provocat scandal, desi noi eram doar 4-5, asteptand un
taxi si am fost atacati de 10 persoane cu care nu am avut nici un incident mai inainte si nici in ziua
respectiva.
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  Rep: Prietenii dumneavoastra care sunt liberi planuiesc sa se razbune pe ceilalti?
  Constantin Tamplaru: Nu se pune problema vreunei razbunari. Totul a fost o prostie a unor tineri care nu
gandesc prea mult. Cu siguranta prietenii mei nu vor ataca pe nimeni si nici nu se vor lasa provocati.
  Adrian Judele: Prietenii mei nu vor ataca pe nimeni si nici nu au de ce sa se razbune. Nu sunt asa prosti
sa faca asa ceva.
  Rep: Practic de unde au plecat divergentele dintre grupul dumneavoastra si cel de la Anaconda?
  Constantin Tamplaru: Nu am avut nici un fel de divergente cu grupul Lotreanu. Anterior nici macar nu
ne-am intalnit. Nu pot intelege de ce 10 oamnei aflati in 3 masini au oprit brusc si l-au atacat pe Judele
care era insotit de doar 3-4 prieteni. Asa cum am spus, eu nici nu eram acolo. Dar chiar daca as fi fost,
probabil tot ne-ar fi atacat pentru motive stiute doar de ei. Oricum m-au atacat si pe mine in curtea
spitalului.
  Adrian Judele: Nu am nici un fel de divergente cu cineva de la Anaconda.
  
  Rep: Au fost retinuti 9 oameni, Eugen Blaga a plecat din tara inainte, credeti ca a fost sfatuit sa fuga?
Unde credeti ca ar putea fi?
  Constantin Tamplaru: Nu cunosc amanunte despre descinderea politiei la Anaconda si nici daca Blaga a
plecat din tara sau sa fi fost sfatuit de cineva sa fuga. Probabil Politia  a avut date si informatii cu mult
inainte pentru fapte vechi asa ca descinderea a fost ocazionata doar de atitudinea violenta a unora.
  Adrian Judele: Am aflat in arrest de perchezitia facuta de politie la Anaconda insa nu stiu ce s-a
intamplat cu Eugen Blaga si nici num a intereseaza.
  
  Rep: Ciprian Lotreanu are vreo legatura cu Anaconda? Credeti ca ar trebui ca si el sa fie cercetat,
retinut?
  Constantin Tamplaru: Nu stiu ce legaturi are Lotreanu cu Anaconda. Lotreanu trebuie si el cercetat
pentru ca l-a batut pe Judele si pe altii. S-a depus o plangere penala impotriva acestora, sper sa se faca
cercetari corecte si sa nu fie acoperiti asa cum s-a intamplat in prima faza. El este vinovat pentru tot ce s-a
intamplat si pentru nenorocirea lui Lica Matia, el il are pe constiinta. Cei vinovati, indifferent cine sunt,
trebuie aflati si trimisi in fata justitiei. 
  Adrian Judele: Nu stiu ce lagaturi are Lotreanu cu Anaconda. Am depus plangere impotriva lui Lotreanu
si a grupului lui pentru a fi cercetati pentru tentativa de omor. Repet, am fost lovit la cap, am avut mai
multe coaste fisurate, lovit cu rangi si calcat in picioare, fara a avea posibilitatea sa ripostez.
  
  Rep: Grupul dumneavoastra are vreo legatura cu cel al Clamparilor? Dar cel de la Anaconda?
  Constantin Tamplaru: Eu nu am grup, am doar cativa prieteni ca fiecare si despre Clamparu doar am
auzit. Nu pot sa affirm ca Eugen Blaga de la Anaconda are vreo legatura cu Clamparu. Trebuie sa ne ferim
de exagerari.
  Adrian Judele: Clamparu este o poveste pentru mine. Am auzit de el din presa pentru ca avea process la
Sibiu. Eu nu cred ca exista vreo legatura intre Clamparu pe care nimeni nu il cunoaste si Eugen Blaga.
  
  Rep: Stiti ca cei de la Anaconda fac trafic de persoane?
  Constantin Tamplaru: Eu stiu ca  la Anaconda este un club de noapte si nu am auzit ca s-ar face trafic de
persoane. Am vazut insa diferite fete mai vesele, dar e problema lor.
  Adrian Judele: Nu stiu cu ce se ocupa cei de la Anaconda inafara de comert.
  
  Rep: Descrieti-ne  in cateva randuri perioda aceasta de timp pe care a-ti petrecut-o in arest. Ce ati facut?
  Constantin Tamplaru:In arrest este ca la arrest, stai inchis si astepti sa vezi ce mai adduce nou ancheta s
ice se va mai intampla. Iti faci  probleme daca aceasta va fi  sau nu corecta. In arrest citesc ziarele, ce
carti prind si stau de vorba cu cei din camera. Timpul trece greu. Astept ca lucrurile sa se lamureasca cu
mine. 
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  Adrian Judele: In arrest stau, ma gandesc la ce s-a intamplat, incerc sa mi vindec de rani, in orice caz
n-as spune ca mi-am dorit sa ajung in arrest, insa astept ca lucrurile sa se clarifice.
   
  Rep: In cat timp credeti ca veti fi eliberati?
  Constantin Tamplaru: Nu stiu cat timp va avea loc procesul, daca se va stabili adevarul si nu vor fi
presiuni, sunt optimist.
  Adrian Judele: Nu stiu ce se va intampla, eu num a consider vinovat si nu-mi ramane decat sa sper ca
justitia va lamuri lucrurile, daca ancheta va fi corecta si chiar va cauta vinovatii.
  
  Interviul a fost realizat prin intermediul avocatului celor doi, Nicolae Uca.
  Gabriela ROMAN
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