
VIDEO Circ la sediul Politiei din Vaslui. Un preot prins beat la volan, pus pe scandal

Ionut Balaban,

Preotul din parohia suburbiei Bahnari s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins beat la volan, marti seara, si a 
refuzat sa faca probele biologice pentru determinarea alcoolemiei. Mai mult, acesta a facut un adevarat circ la 
sediul Politiei Municipale, unde i-a si injurat pe oamenii legii.

Scandalul a pornit dupa ce un echipaj al Politiei Rutiere l-a oprit pe parintese Ciacaru in trafic si i-a cerut sa 
sufle in aparatul etilotest. Politistii nu s-au gandit nicio clipa la ce avea sa se intample, mai ales cand aveau de-a 
face cu o fata bisericeasca. 

Preotul a refuzat sa sufle in etilotest si a inceput sa ii faca in tot felul pe oamenii legii. A fost transportat la spital 
pentru recoltarea probelor biologice, insa scandalul a continuat si aici, de aceasta data ,,victime" fiind personalul 
medical de la Unitatea de Primiri Urgente. 

Taraboiul a continuat la sediul Politiei Municipale, acolo unde omul lui Dumnezeu a fost adus pentru a da 
declaratii. ,,E un abuz ce mi se intampla mie! Au inchis lumina si m-au batut degeaba. Nu eram eu la 
volan, era altcineva. Maine dimineata (n.r.-in aceasta dimineata) voi merge la medicul legist pentru a 
scoate un certificat medico-legal", tipa disperat preotul care abia se tinea pe picioare, iar limba i se impleticea 
in gura.

Cand a iesit din sediul Politiei, preotul a revenit la sentimente mai bune si si-a adus aminte pentru ce a fost dus 
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la spital. ,,Eu imi cer scuze fata de doamna doctor daca am gresit. Bine, nu stiu daca era o doamna sau un 
domn doctor, dar eu imi cer scuze. Dar vreau sa mi se ia probe acum, nu atunci. De ce sa imi puna garou 
si sa ma dea cu spirta Daca mi se intampla cevau Eu acum vreau sa vina si sa imi ia probe", a mai spus 
preotul, care nu este la prima abatere. In 2007, acesta a mai fost cercetat penal dupa ce a batut un enorias, tot 
dupa ce s-a imbatat.


