
Fata bisericeasca in zeghe. Nicolae Dumitru, fostul preot care a ucis o femeie pe 
trecerea de pietoni in 2010, retinut de politisti

Ionela Stanila,

Fostul preot Nicolae Dumitru, in varsta de 33 de ani, are din nou probleme cu legea. Dupa ce a accidentat mortal 
o femeie pe trecerea de pietoni, beat fiind si a parasit si locul accidentului, in urma cu trei ani, fata bisericeasca a 
recidivat. Tanarul a avariat un semafor chiar in dimineata de Paste si a refuzat recoltarea probelor bilogice.

Politistii l-au retinut, miercuri, 8 mai, pentru 24 de ore. Fostul preot, condamnat la 3 ani cu suspendare pentru 
uciderea Mariei Simionescu, 42 de ani, risca acum intre unu si cinci ani de inchisoare. Potrivit IPJ Calarasi, 
duminica, 5 mai, chiar in ziua de Paste, fostul preot a distrus un semanfor din Calarasi. Aflat la volanul unui 
autoturism marca Opel si, pe fondul neasigurarii la efectuarea manevrei de schimbare a directiei de mers, a 
intrat in semaforul electric pentru pietoni. Dus la Spitalul Judetean pentru recoltarea probelor biologice, tanarul, 
in varsta de 33 de ani, a refuzat sa i se ia sange. Pentru acest refuz s-a ales cu dosar penal, iar miercuri, 8 mai, a 
fost retinut de politisti pentru 24 de ore. El urmeaza sa fie prezentat judecatorilor cu propunere de arestare 
preventiva. A fugit de la locul accidentului

Pe 7 martie 2010, Maria Simionescu, 42 de ani, a fost lovita de o masina pe trecerea de pietoni pe de strada 
Prelungirea Bucuresti din Calarasi. Preotul Nicolae Bogdan Dumitru, care se afla la volan, a fugit imediat de la 
locul accidentului, dar a fost retinut cateva ore mai tarziu de politisti. Avea o alcoolemie de 0,75 grame la litru 
in sange, dupa cum a anuntat ulterior Ramona Tudor, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Calarasi. 
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Dupa sase zile de coma, Maria Simionescu a murit la Spitalul Floreasca din Capitala.

Arestat doar pentru 17 zile

Abia la o luna de la accident, preotul a fost arestat preventiv. A stat in inchisoare  intre 12 si 29 aprilie 2010. 
Judecatorii au decis apoi sa fie cercetat in stare de libertate. Dupa un an de procese, magistratii au dat sentinta in 
acest caz: trei ani de inchisoare cu suspendare.  


