
Inca un preot din Arhiepiscopia Tomisului a fost condamnat. Parintele Ion Manta 
din Arsa va face 10 luni de inchisoare pentru ca a condus beat

Sinziana Ionescu,

Preotul Ion Manta va sta 10 luni dupa gratii, fiind prins la volan, in 2009, cu o alcoolemie de 80 g/l. El a fost 
ridicat de politisti dupa slujba de Izvorul Tamaduirii.

Preotul Ion Manta (48 ani) de la biserica din satul Arsa, comuna Albesti, din judetul Constanta, va sta 10 luni 
dupa gratii pentru o infractiune rutiera.

Parintele a fost prins beat la volan, in anul 2009, de Politia Mangalia, fiind condamnat pentru savarsirea 
infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul, avand in sange o imbibatie alcoolica de peste 
80 g/l alcool pur.

Judecatoria Mangalia l-a condamnat in 2012 la 10 luni de inchisoare cu executare, iar preotul a contestat 
sentinta. Curtea de Apel Constanta a pecetluit joi, 9 mai, decizia magistratilor din Mangalia.

Preotul Ion Manta a fost ridicat de politisti vineri, 10 mai, dupa slujba oficiata de Izvorul Tamaduirii. El va fi 
incarcerat in Penitenciarul Poarta Alba pentru executarea pedepsei.

http://adevarul.ro/locale/constanta/condamnat-arhiepiscopia-tomisului-1_518d17a4053c7dd83f8944b4/index.html


Arhiepiscopia Tomisului a precizat, prin purtatorul de cuvant, ca preotul Ion Manta va fi deferit Consistoriului 
Bisericesc, care il poate caterisi.

Biserica tomitana se confrunta cu al doilea caz de preot condamnat, in doar 24 ore. Instanta din Vaslui l-a 
condamnat joi, 9 mai, pe preotul Gabriel Bucica (32 ani) la 10 ani de inchisoare pentru trafic de droguri.

Preotul Gabriel Bucica, vasluian de fel, a fost prins joi, 7 februarie, de Directia de Investigare a Infractiunilor de 
Criminalitate Organizata si Terorism Vaslui. El furniza traficantilor din Vaslui colete cu etnobotanice pe care le 
lua din Portul Constanta. Drogurile ajungeau la tinerii din Vaslui, inclusiv elevi, care le puteau cumpara cu 10 
lei pliculetul. Preotul a fost arestat vineri, pentru 29 zile, de judecatorii din Vaslui.

Gabriel Bucica slujea la Catedrala Arhiepiscopala Sfintii Petru si Pavel din Constanta, ca preot misionar. In 
calitatea sa, el il insotea pe InaltPreasfintitul Teodosie la slujbele oficiate, facand parte din soborul de preoti.

La 31 ianuarie, consilierul cultural Valeriu Roman, preot la Biserica Sfantul Mucenic Mina, a provocat un 
accident in lant pe Bulevardul 1 Mai din Constanta. In carambol au fost avariate 3 masini si au fost ranite 4 
persoane, dintre care 2 copiii.

Preotul Roman a fost suspendat pe loc din toate functiile detinute. Analizele au relevat ca a condus cu o 
alcoolemie de 2,45 in sange.

Tot in luna ianuarie, un alt preot a primit sanctiune de la Arhiepiscopia Tomisului pentru efectuarea unor slujbe 
care tulbura enoriasii. Parintele Danut Costan, paroh la biserica din Viisoara, face slujbe de exorcizare in timpul 
carora eructeaza. Preotul nu mai are voie sa le oficieze si este asistat in biserica de alt preot.
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