
Dezmat in casa Domnului

adevarul,

 Constantin Corceagu (57 de ani), preotul Bisericii Sfantul Nicolae Coasta din Slatina, este anchetat de mai-
marii Episcopiei in urma unui scandal sexual in care acesta este implicat.

Slujitorul Domnului a aparut zilele trecute pe internet in fotografii impreuna cu mai multi tineri, in ipostaze 
destul de intime. Persoana care a facut publice imaginile, inca neidentificata, sustine ca din colectia parintelui 
mai fac parte si poze pornografice, care infatiseaza organe sexuale masculine, fotografii surprinse in acelasi 
decor in care preotul apare cu diversi barbati.

Cititi si:

Manastirile fac bani frumosi din turismul religios adaptat cu evlavie la economia de piata

Afaceri si politica  in numele DomnuluiZvonurile neortodoxe despre preotul Corceagu circula de cativa ani prin 
Slatina, insa acestea nu au fost dovedite cu probe. Barbatul, preot de 28 de ani, este casatorit si are doi copii. 
Desi din fotografii reiese ca acestea au fost facute in biroul parintelui, enoriasii il apara si spun ca barbatul este 
nevinovat. ,,Nu cred ca preotul ar fi facut asa ceva, il stiu demult, ii cunosc si familia. Este un om de nota 10, 
foarte serios. Am mers de multe ori la slujbele lui. Iubeste oamenii si are o vorba care te unge la suflet", a spus 
Nicolae Giurea. Petrisor Maricescu, ginerele lui Constantin Corceagu, preot si el la aceeasi biserica, si care in 
prezent ii tine locul socrului, este banuit de oameni ca ar fi in spatele acestui scandal. ,,Cred ca Maricescu i-a 
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facut-o preotului Corceagu, ca sa-i ia locul. Probabil, el i-a facut acele poze sau i le-a luat din casa si le-a dat 
mai departe ca sa-i faca rau. Este un om rau, m-a batut de mi-a rupt dintii din gura fiindca i-am zis ca m-a blocat 
cu masina. L-am iertat la insistentele  preotului Corceagu, care este un om foarte bun",  a mai spus Mitroi. 
Ginerele banuit de sabotaj se jura insa ca este strain de faptele socrului sau. Reprezentantii Episcopiei Slatinei si 
Romanatilor confirma ca majoritatea pozelor sunt facute in Cancelaria Parohiala a bisericii la care slujeste 
preotul. ,,Noi am demarat o ancheta si urmeaza ca preotul sa fie deferit Consistoriului Eparhial. Deocamdata, 
parintele a fost suspendat din functie si nu mai are voie sa slujeasca pana la definitivarea cercetarilor. Daca se va 
stabili ca este vinovat, risca pedeapsa maxima, adica va fi caterisit. Am stat de vorba cu preotul Corceagu si 
crede ca este o actiune rau voitoare impotriva lui", a spus Siluan Sorin Chete, purtatorul de cuvant al Episcopiei 
Slatinei si Romanatilor.  


