MITÄ‚ CU PLATA ÃŽN NATURÄ‚! SEX PENTRU
PERMISUL DE CONDUCERE

2018-11-05 14:55:28

Scandalul permiselor de conducere revine în actualitate, dupÄƒ ce sÄƒptÄƒmâna trecutÄƒ au f
reÅ£inuÅ£i doi poliÅ£iÅŸti argeÅŸeni, unul fiind de la Serviciul ÎnmatriculÄƒri ÅŸi Permis
Cosmin BÄƒbuÅŸ, ÅŸi un altul de la secÅ£ia localÄƒ Bradu, Gabriel BÄƒlÄƒÅŸescu. Potriv
anchetatorilor din dosarul instrumentat de cÄƒtre Parchetul de pe lângÄƒ Tribunalul ArgeÅŸ,
din cercetÄƒrile efectuate a rezultat faptul cÄƒ, în ultimul an, Cosmin BÄƒbuÅŸ a intervenit î
favoarea unor persoane, pentru promovarea probei de traseu a examenului de obÅ£inere a
permisului de conducere auto, iar Gabriel BÄƒlÄƒÅŸescu a acÅ£ionat în legÄƒturÄƒ cu ident
RAR ÅŸi înmatricularea unor autovehicule. Din aceleaÅŸi surse oficiale a reieÅŸit cÄƒ sum
primite de aceÅŸtia, drept mitÄƒ, variau între 200 ÅŸi 400 euro. CeilalÅ£i patru inculpaÅ£i a
au fost chiar persoanele favorizate de cei doi.

Ce a transpirat din dosar ÅŸi este acreditat din mai multe surse, inclusiv de avocaÅ£i, este
faptul cÄƒ pentru aranjarea probei practice, la Cosmin BÄƒbuÅŸ, nu se fÄƒceau intervenÅ£ii
naturÄƒ financiarÄƒ, ci ÅŸi de naturÄƒ sexualÄƒ. Astfel, ofiÅ£erul de poliÅ£ie, care se trans
un an de la o secÅ£ie din municipiul PiteÅŸti la ÎnmatriculÄƒri, a ?poftit? la una dintre
candidate. Aceasta, de profesie vânzÄƒtoare de plÄƒceri, impresariatÄƒ de un ?peÅŸte? din
MÄƒrÄƒcineni, a cedat pânÄƒ la urmÄƒ ÅŸi a fÄƒcut sex cu poliÅ£istul de la ÎnmatriculÄƒri
avut-o în ?aÅŸternut?, BÄƒbuÅŸ i-a dat verde pentru examinarea practicÄƒ, deÅŸi, atunci câ
la pace, omul nu avea nicio idee dacÄƒ femeia îl va prinde pe traseu, având în vedere cÄƒ, în
cadrul Serviciului de Permise, se anunÅ£Äƒ doar în ziua respectivÄƒ cine intrÄƒ ca examinato
traseu ÅŸi cine se duce pe Biroul ÎnmatriculÄƒri.

Gabriel BÄƒlÄƒÅŸescu este de mai bine de 10 ani la PoliÅ£ia Bradu, iar în cazul sÄƒu anche
fac referire strict la ceea ce fÄƒcea acesta pe RAR, pentru înmatricularea autovehiculelor, fÄƒr
nicio legÄƒturÄƒ cu permisele auto. Cei doi poliÅ£iÅŸti, care în prezent sunt arestaÅ£i preve
unul fiind la domiciliu, alÄƒturi de ceilalÅ£i patru inculpaÅ£i, sunt urmÄƒriÅ£i penal pentru l
de mitÄƒ, complicitate la luare de mitÄƒ, precum ÅŸi alte câteva infracÅ£iuni conexe.
Cauza a fost documentatÄƒ cu sprijinul Serviciului Special È™i Serviciului Tehnic din cadrul
DirecÅ£iei Generale

