A cerut 1 200 euro pentru obtinerea
unui carnet de conducere
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Direcția Generală Anticorupție (DGA) Vâlcea a remis, zilele trecute un comunicat de presă, prin care anunța
ﬁnalizarea unui caz de corupție în care a fost implicat un vâlcean, că tălin Cornaciu. Bărbatul a pretins și primit,
în mai multe rânduri, suma de 1.200 euro de la Claudiu A., pentru a-l ajuta să obțină permisul de conducă tor
auto, spunându-i că -i va pune „pile” la comisia de examinare. Naiv și fără să veriﬁce veridicitatea celor spuse,
Claudiu A., i-a dat vâlceanului, în avans, suma de 300 de euro, pentru a-l ajuta să promoveze examenul.
Încercând să pară un tip cu mare inﬂuență asupra polițiștilor, escrocul i-a sugerat să răspundă corect la 6
întrebări din cele 26, restul răspunsurilor urmând a ﬁ completate de cunoștința sa din carul comisiei de
evaluare, cel care de altfel, îl va ajuta să treacă și examenul. însă , nu a fost deloc așa. că tălin a obținut doar 17
puncte, insuﬁciente pentru promovarea testului. Încercând să dreagă busuiocul, șpăgarul i-a promis, contra
sumei de 1.200 de euro, că nu este nevoie să se mai prezinte la examen și că îi va obține el mult doritul permis
auto. Fără să setea prea mult pe gânduri, că tălin a acceptat propunerea. După un timp, acesta a constata că
escrocul nu mai răspunde la telefon și realizând că a fost înșelat s-a prezentat la Serviciul circulație, pentru a-i
explica cele întâmplate. Polițistul l-a îndrumat că tre Direcția Generală Anticorupție Vâlcea, pentru a depune o
plângere. După efectuarea cercetărilor, oﬁțerii DGA Vâlcea au întocmit un rechizitoriu, prin care s-a dispus

urmărirea penală a vâlceanului și trimiterea sa în judecată.
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