
Weekend cu sosele �s�gerate
Doua accidente rutiere grave au avut loc duminica seara. Doua persoane si-au pierdut viata si alte sapte au
ajuns la spital. Trei adulti sunt in stare grava si trei copii se afla inca sub supravegherea medicilor.
Politistii fac acum cercetari pentru a stabili vinovatii care au facut ca cele doua incidente sa aiba loc si cum
vor fi acestia sanctionati.
  
  Graba
  
  Primul accident a avut loc pe drumul national 1, in apropiere de localitatea Bradu. Un sofer care venea
din Italia se grabea sa ajunga acasa. A intrat intr-o depasire si a riscat mult. " Veneam din Italia, mergeam
la inmormantare la mama cu sora si cu ginerele in masina. Venind de acolo incoace, o alta masina alba,
atat am retinut, mi-a taiat calea si am evitat sa nu il lovesc. In acel moment am luat volan stanga, am si
calcat frana si am alunecat pe asfaltul umed si plin de noroi. In momentul acela a venit si taxiul si m-a
lovit in plin"  , spune Ioan Irimia, soferul autoturismului Opel. Politistii au insa o alta varianta. " El a
intrat in depasire in cap de panta. Eu cand am urcat nu am avut timp sa vad. Erau una in dreptul celeilate
in depasire, nu am putut sa il evit, am intrat direct in el", spune soferul Daciei, Nicolae Darla. Şi martorii
acestui accident sustin ca Opelul intrase in depasire intr-un loc in care manevra este interzisa. O femeie de
31 de ani aflata in Dacie a murit pe loc si alte 7 persoane au ajuns la spital. " Am fost solicitati pentru un
accident la care am gasit 7 victime, din care una decedata, doua se afla in stare mai grava, iar in accident
au fost implicate si doua victime sub 16 ani" , spune Mirela Cristescu, medic SMURD Sibiu.
  
  Mort la Saliste
  
  La doar cateva ore de primul accident mortal, un alt barbat si-a pierdut viata pe sosele , de data aceasta
la Saliste, tot pe drumul national. Barbatul intentiona sa traverseze drumul dar nu s-a uitat sa vada daca
vin masini. A luat-o la fuga, dar fiind noapte, soferul unui autoturism Renault nu l-a vazut la timp si l-a
lovit in plin. Impactul i-a fost fatal iar barbatul a decedat pe loc. Oamenii legii fac cercetari in ambele
cazuri pentru a stabili exact cauzele si conditiile in care s-au petrecut accidentele si incadrarea juridica a
faptelor.
  
  
  Gabriela ROMAN
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