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Un frate condamnat,
altul achitat
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În cazul afaceristului omorât în bătaie în trafic

Judecătorii Tribunalului Argeș au dat sen -
tin-a în controversatul dosar de loviri sau vă -
tămări cauzatoare de moarte, în care doi ti -

neri au omorât în bătaie un afacerist din Curtea
de Argeș, după o neîn-elegere în trafic.

Bărbatul în vârstă
de 48 de ani, a fost
lovit cu pumnii și
picioarele după ce
a luat apărarea
altui șofer. În tim -
pul anchetei s-a
stabilit că unul din -
 tre fraţi i-a aplicat
lovitura care a
cauzat decesul. 

La 56 de ani, o femeie din Curtea de
Argeş, îşi va petrece următorii ani din
viaţă, în spatele gratiilor, fiind
condam nată pentru omor. Pe deapsa
este una mică, având în vedere
circums tanţele în are a avut loc crima.
Se pare că judecă torii au ţinut cont de
fap tul că inculpata a măr turisit fapta.

A fost instituită caran-
tina comunelor Dâr-
măneşti şi Bălileşti. 

Decizia a venit la propunerea DSP Argeş, urmată
de hotărârea dată în cadrul Comitetului Jude-

ţean pentru Situaţii de Urgenţă şi de ordinul De-
partamentului pentru Situaţii de Urgenţă.
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