
Trei barbati au murit intr-un accident pe DN 1
Trei tineri si-au pierdut viata sambata seara pe Drumul National 1, intre Sibiu si Cristian. Martorii spun ca
soferul circula cu viteza foarte mare si a pierdut controlul volanului. 
  
  Accidentul in urma caruia cei trei barbati au murit pare sa se fi produs din cauza unei depasiri
neregulamentare. Asa arata primele ipoteze ale politistilor care au facut cercetari la fata locului. Martorii
spun ca soferul vinovat circula cu o viteza naucitoare si afara ploua torential. Doi dintre barbatii din
masina erau frati, iar celalalt le era prieten. Toti trei sunt din Slimnic
  
  Din primele cercetari, soferul autoturismului VW Golf a vrut sa depaseasca o masina Dacia Logan intr-o
zona in care acest lucru este interzis. A lovit Loganul si a fost proiectat pe sensul opus de mers, unde s-a
lovit violent de un microbuz de marfa care circula regulamentar. Nu s-a mai putut face nimic nici pentru
soferul imprudent din Golf, nici pentru ceilalti doi barbati din masina. "Veneam de la Saliste si la un
moment dat a aparut in fata mea, la doi-trei metri aproximativ. A venit in fata mea si nu am mai avut ce
face. A venit pe contrasens pur si simplu. M-am tras dreapta, m-am tinut de volan cat am putut si s-a
intamplat nenorocirea. Absolut totul a fost o fractiune de secunda. Nu am mai putut realiza nimic. Abia
mi-am desfacut centura, am iesit prin dreapta, ca usa mea s-a blocat. Cand m-am dat jos, ei erau deja
morti ", a spus soferul microbuzului, Nicolae Socaciu. 
  
  
  
  Viteza sinucigsa
  
  
  
  Marcati, cei care se aflau in autoturismul Logan, pe care soferul imprudent l-a lovit prima data,
povestesc ca tragedia ar fi putut fi evitata daca acesta nu ar fi apasat atat de tare pe pedala acceleratiei.
"La un moment dat am simtit ca sunt lovit in partea din fata. Unul a vrut sa imi taie calea. A lovit putin
aripa, moment in care am vazut ca pleaca si am auzit in momentul urmator bubuitura dintre cele doua
masini. Cred ca era un bezmetic, avea viteza foarte mare, masina arata cum arata si este, cum se spune,
nebunia unora de a se da mari si de a nu respecta normele de circulatie ", a spus Mihai Ioan, soferul
Daciei Logan. 
  
  Pasagera din Logan este sigura ca soferul nu a mai putut stapani volanul din cauza vitezei, mai ales ca
era ud carosabilul. "Am vazut masina din spatele nostru. Ne-a lovit in aripa stanga fata, din noi a ricosat
pe sens opus unde s-a ciocnit cu microbuzul. Aveau viteza foarte mare si in conditiile in care ploua, sigur
a si derapat. Nu a putut stapani volanul ", a spus Marioara Abrudan. 
  
  Din primele cercetari, politistii spun ca accidentul s-a produs din cauza depasirii neregulamentare. "Din
primele cercetari desfasurate, rezulta ca evenimentul rutier s-a produs pe fondul unei manevre de depasire
neregulamentare. Astfel, conducatorul autoturismului marca VW Golf s-a angajat in depasirea altui
autoturism prin incalcarea marcajului longitudinal continuu, acrosandu-l, a patruns pe sensul opus de
mers unde a intrat in coliziune frontala cu un microbuz. Din accident a rezultat decesul a trei persoane ", a
declarat Bogdan Maxim, sef serviciu Politie Rutiera - Drumuri Nationale Sibiu. 
  
  Traficul a fost blocat pe Drumul National 1 mai bine de o ora, iar coloanele de masini s-au intins pe
cativa kilometri.
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