
Preot prins cu mata-n sac! A urcat la volan fara permis si l-a instigat la minciuna pe 
pasagerul pe care l-a ranit

adevarul,

Preotul Radu Onisoru, ridicat sa poate hainele sfinte in vara anului 2010, se afla in arestul politiei carasene, 
dupa ce a dat din lac in put cu minciunile in fata oamenilor legii. Acesta a urcat la volan, fara sa aibe permis de 
conducere si a comis-o: a accidentat grav un pasager, pe care l-a pus sa minta ca ar fi cazut cu mopedul.

Pare un secenariu desprins din telenovele, dar realitatea in care traieste acum preotul este cat se poate de dura. 
El se afla in arestul Inspectoratului Judetean de Politie Caras-Severin. In cursul saptamanii trecute, acesta s-a 
urcat la volanul unei masini, fara sa aiba permis si a produs un accident. Dupa producerea lui, a parasit si 
modificat locul accidentului, iar autoturismul implicat l-a ascuns in curtea unui imobil. Conducatorul auto, 
preotul Radu Onisor, a fost identificat dupa cateva ore pe DC 67, acesta declarand ca a fost la spitalul din 
Timisoara sa se intereseze de starea victimei, pe care a ranit-o. Acesta s-a aratat ingrijorat in fata politistilor ca 
persoana a cazut cu mopedul, dupa ce a consumat bauturi alcoolice.   Dupa comiterea faptei, preotul a incercat 
sa-i determine pe pasager si un martor sa declare ca tanarul a cazut cu mopedul.,,In prezent se continua 
cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa, conducere pe drumurile publice 
a unui autovehicul de catre o persoana fara a poseda permis de conducere, parasirea locului accidentului, 
modificarea locului accidentului si instigare la favorizarea infractorului", a spus Ancuta Carbunaru, purtatorul 
de cuvant al IPJ Caras-Severin. In cursul zilei de 25 noiembrie, barbatul a fost retinut de politisti pentru 24 de 
ore, iar in urma prezentarii barbatului in fata instantei, pe numele acestuia a fost emis un mandat de arestare 
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preventiva pentru o perioada de 20 de zilei, fiind introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din 
cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Caras-Severin. Maine apare, din nou, in fata magistratilor, pentru ca a 
facut recurs. Cum s-a produs accidentul In cursul zilei de miercuri, politistii au fost sesizati de catre personalul 
medical din cadrul Spitalului Oravita ca pasagerul, de 21 de ani, a fost transportat la unitatea medicala pentru 
ingrijiri medicale intrucat a avut un accident cu mopedul pe care l-a condus din directia Bradisorul de Jos spre 
Agadici.Dupa investigatiile efectuate de politisti s-a constatat ca tanarul a fost victima unui accident rutier in 
care era implicat un autoturism, iar el a fost pasager in autovehicul. Cu ocazia cercetarilor desfasurate s-a stabilit 
ca in timp ce Radu Onisor, in varsta de 34 de ani, fara a poseda permis, conducea un autoturism din directia 
Agadici spre Bradisoru de Jos, nu a adaptat viteza de deplasare intr-o curba, a derapat si s-a rasturnat. In urma 
accidentului a rezultat ranirea grava a pasagerului de pe locul din dreapta fata. Radu Onisor este preot din 2010 
la parohia Agadici.


