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Sentinta definitiva

Agresorul judecatorului Ciprian Coada, condamnat
99

Curtea de Apel Constanta l-a condamnat, ieri, la cinci ani si doua luni de inchisoare pe Adrian
Stefanian, de 27 de ani, fiul fostului politist Emanuel Stefanian, in dosarul in care l-a amenintat cu
moartea pe judecatorul constantean Ciprian Coada. Stefanian a fost judecat pentru amenintare si
ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice. Sentinta este definitiva. Conform
anchetatorilor, incidentul a avut loc pe 20 martie, in jurul orei 19.30, in zona Poarta 2, din Constanta.
Oamenii legii spun ca magistratul se deplasa cu masina pe Aleea Portului, impreuna cu sotia si cu
fiica, in varsta de sase ani. La un moment dat, judecatorul a oprit autoturismul si a coborat pentru a
arunca ceva la un cos de gunoi. Atunci, el l-a vazut pe Stefanian urinand langa pubela. Dezgustat
de gestul acestuia, judecatorul "i-a batut obrazul" si apoi a urcat in masina. 

AMENINTAT CU MOARTEA Gestul magistratului l-a enervat pe Stefanian, care a pornit in
urmarirea masinii judecatorului, pe care l-a sicanat in trafic pana la Poarta 1 de acces in Portul
Constanta. Acolo, magistratul a cerut ajutor agentilor de paza de la bariere. Stefanian a oprit si el
masina, a coborat si s-a indreptat glont catre autoturismul judecatorului, continuand sa-l injure si sa-l
ameninte cu moartea si strigand cat il tineau puterile: "Te omor, gabore!". Mai mult, Stefanian a
deschis portiera masinii magistratului, cu intentia de a-l lovi, insa a fost oprit de un agent de paza.
Judecatorul a sunat la 112 si un echipaj de Politie a ajuns la locul incidentului. Magistratul si
Stefanian au ajuns apoi in biroul subofiterului Florin Elefteriu, din cadrul Sectiei 3 Politie, caruia i-a
fost repartizat cazul. Dupa ce au fost audiati, judecatorul Coada i-a cerut politistului sa-i stabileasca
alcoolemia lui Stefanian, pentru ca acesta mirosea a bautura. Politistul Elefteriu a ignorat solicitarea
magistratului si l-a lasat pe agresor sa plece acasa. A doua zi dimineata, Stefanian a fost retinut si
arestat preventiv.
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