
UPDATE Preot beat, autorul unui accident in lant. Parintele Vasile Roman este 
consilier al Arhiepiscopiei Tomisului. A fost suspendat din functii

Sinziana Ionescu,

Un preot beat a provocat un accident in lant. El a urcat la volan si a lovit 3 masini, ranind 4 persoane. Doua 
dintre victime sunt copii.

UPDATE ora 20.15 Reactia parintelui Valeriu Roman: ,,Sunt preot, dar degeaba sunt". Adevarul spus la betie 
de consilierul Arhiepiscopiei Tomisului, demis joi seara, dupa accident, din toate functiile detinute.

UPDATE ora 19.45 Preotul Valeriu Roman a fost suspendat din functiile detinute.

Permanenta Consiliului Eparhial, convocata in regim de urgenta, a luat decizia suspendarii preotului atat din 
calitatea de preot slujitor, cat si din functia de consilier cultural pe care o avea in cadrul institutiei.

Arhiepiscopia Tomisului condamna comportamentul acestuia din timpul anchetei pe care politia o desfasoara.

,,Suntem alaturi de persoanele care au avut de suferit de pe urma acestui accident si speram in insanatosirea lor 
cat mai rapida", a transmis biroul de presa al arhiepiscopiei.

Numele lui Valeriu Roman a fost sters de pe lista consilierilor eparhiali.

http://adevarul.ro/locale/constanta/preot-beat-autorul-unui-accident-lant-1_510a85154b62ed5875bfe80d/index.html


UPDATE ora 17.30 Preotul care a provocat accidentul este Valeriu Roman.

Pe site-ul Arhiepiscopiei Tomisului, preotul Vasile Roman figureaza ca fiind consilier cultural in Consiliul 
Eparhial Tomis. Parintele Roman slujeste la Biserica Sfantul Mucenic Mina din Parcul Tabacarie.

Preotul se ocupa, printre altele, de spectacolele organizate de Arhiepiscopia Tomisului.

UPDATE ora 17.05 Accidentul s-a produs pe Bulevardul 1 Mai, in zona Centrului pentru Scafandri. In urma 
impactului, una dintre masini s-a rasturnat. 

Doua dintre masinile lovite de preot circulau regulamentar, iar cea de-a treia, care era parcata pe marginea 
bulevardului, a fost avariata prin ricoseu.

Conform rtv.net, un preot din Constanta a provocat joi, 31 ianuarie, un accident in lant. El s-a urcat la volan 
fiind sub influenta alcoolului si a intrat pe contrasens, unde a lovit 3 masini, ranind 4 persoane. Doua dintre 
victime sunt copii.
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