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TESTUL POLIGRAF IL DESFIINTEAZA PE "PROCURORUL COLECTIV" – Dumitru Jurca, instalatorul de gaze
condamnat la fond la 7 ani pentru moartea a trei fete in incendiul de la restaurantul Beirut, acuza inculparea
sa, dupa ce expertiza electrica a indicat alta cauza a incendiului decat cuptorul de lipii: "Chemarea mea la
parchet a survenit dupa ce CONGAZ a fost preluata de ENGIE, care ar fi putut suporta daunele materiale si
morale solicitate de parti" (Document)

Scris de Elena DUMITRACHE | Data: 03.06.2019 16:21

Condamnat la fond la 7 ani si o luna de inchisoare pentru omor din culpa cu consecinte deosebit de
grave, Dumitru Jurca (foto), instalatorul de gaze de la CONGAZ (societate cumparata de multinationala ENGIE la
cateva luni dupa tragedia de la restaurantul Beirut din Constanta) este scos tap ispasitor pentru moartea a trei
tinere arse de vii in conditii neelucidate. Spunem neelucidate pentru ca este de neacceptat ca cele trei tinere
dansatoare sa fie gasite moarte, cu usa deschisa, fara sa fi avut timp sa iasa din camera, in conditiile unui incendiu
prezumtiv pornit de la un cuptor de lipii. Ce este foarte ciudat in acest caz este ca dosarul a fost instrumentat
de acelasi procuror Eduard Mihai Ilie de la PICCJ, zis "procurorul Colectiv", care "a rezolvat" si cazul
incendiului de la clubul Colectiv din 30 octombrie 2015. In ambele dosare, Eduard Mihai Ilie s-a bazat pe
expertiza INSEMEX (institutie de stat care nu figureaza printre expertii oficiali autorizati de Ministerul
Justitiei si care a avut incheiate protocoale cu SRI).
Uluitor, daca in cazul Colectiv nimeni nu crede ca incendiul a fost provocat de o artificie cu flacara rece, care a
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aprins un burete fonoabsorbant, in cazul incendiului de la restaurantul Beirut din 5 aprilie 2014, ultimele expertize
efectuate in cauza aflata in apel rastoarna cu 180 de grade expertiza INSEMEX, care a pus cauza
incendiului pe "particulele de praf de faina" care s-ar fi ridicat dintr-un cuptor de lipii, aprinzand o grinda
de lemn dintr-un horn aflat la cativa metri inaltime.
Asa cum Lumea Justitiei a aratat, judecatorii de la Curtea de Apel Constanta, Dan Iulian Nastase si Valentina
Boboc, care initial au ramas in pronuntare, dar care in final au repus cauza pe rol, au incercat sa se abtina,
acuzand presiuni asupra lor. Toate aceste evenimente au avut loc imediat dupa ce la dosar a fost efectuata si
depusa expertiza electrica care a aratat ca incendiul a fost generat de niste cabluri electrice care s-au aflat
sub supra-tensiune, iar o alta expertiza, privitoare la cuptor, a indicat ca acesta nu avea la iesire o
temperatura care sa poata atinge pragul de aprindere a lemnului, de 440 de grade.
In acest conditii, redactia Lumea Justitiei a realizat un nou interviu cu Dumitru Jurca, cel scos tap ispasitor
la fond (unde Judecatoria Constanta nu a administrat nicio proba in plus fata de cele din rechizitoriu), care face
dezvaluiri socante, si mai mult, demonstreaza ca a spus adevarul cu un test poligraf care i-a declarat
sincere toate afirmatiile facute in fata organelor judiciare.
Inclusiv sustinerea cu care s-a aparat in toti acesti ani, respectiv ca la momentul la care a facut revizia la
resturantul Beirut din Constanta, cu patru luni inainte de incendiu, cuptorul de lipii considerat sursa incendiului nu
se afla in incaperea de unde procurorii spun ca s-a propagat incendiul. Mai mult, Dumitru Jurca a aratat ca nici
macar nu avea atributii de punere in functiune a instalatiei de gaze, desi a fost condamnat la fond sub
aceasta acuzatie.
Publicam in continuare interviul realizat de Lumea Justitiei cu Dumitru Jurca, cu mentiunea ca testul
poligraf efectuat de instalatorul de la gaze, admis ca proba de instanta, il puteti citi integral la finalul
interviului:
Cum vedeti repunerea pe rol a cauzei Beirut? Cum ati perceput-o dvs, ca parte inculpata in dosar?
Fata de fond am vazut o mare diferenta, deoarece la fond mi-au fost respinse probele, iar in apel mi s-au aprobat
probele esentiale, inclusiv expertiza electrica. La instanta de fond am vazut ca nu se doreste aflarea adevarului, iar
la apel am avut senzatia ca se doreste aflarea adevarului.
Legat de expertiza electrica, credeti ca este unul dintre motivele pentru care instanta a decis repunerea pe
rol?
Nu ma pot pronunta asupra legaturii dintre expertiza electrica si repunerea pe rol, dar cu siguranta schimba
ipotezele avute in vedere in rechizitoriu de catre procurorul Mihai Eduard Ilie.
Va rugam sa ne spuneti daca in atributia dvs. de serviciu va revenea si obligatia de punere in functiune a
instalatiei de utilizare a gazelor?
Nu, la data respectiva eu aveam sarcina de serviciu de efectuare a reviziei si de verificare a instalatiei de utilizare
deja existenta. Punerea in functiune este o activitate care, conform normativului, se efectueaza de catre operatorii
economici, adica de firme autorizate ANRE. Sarcina mea era sa verific doar instalatia de utilizare, adica de la
contorul de gaze pana la aparatele de utlizare. Iar eu cand am facut verificarea la instalatia de utilizare, cuptorul nu
se afla fizic in restaurant. Ulterior, in timpul anchetei, am vazut modalitatea in care a fost racordat cuptorul la
instalatia de utilizare, si pot sa va spun ca daca l-as fi vazut in timpul verificarilor la locatie, l-as fi scos din functiune
pe loc, pentru ca incalca mai multe prevederi ale normativului.
Atunci, domnul Jurca, puteti sa afirmati ca nu ati vazut niciodata cuptorul la locatie, nici in 12.12.2013,
cand ati facut ultima verificare, adica cu patru luni inainte de incendiu?
Da, acest lucru l-am spus de mai multe ori si, pentru ca unii nu m-au crezut, am cerut personal sa fiu supus la
testul poligraf, pe care l-am si atasat la dosar. Acest test a aratat ca nu am mintit. De altfel, la dosar exista si
declaratiile a doua bucatarese care au sustinut ca montarea cuptorului in acel loc s-a facut dupa Revelion, adica
dupa data de 12.12.2013, cand eu am facut verificarea.
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In ordinul de serviciu emis de angajatorul dvs, CONGAZ, este stabilit sa efectuati punerea in functiune a
instalatiei de utilizare a gazelor naturale la imobilul din strada Tomis nr. 122?
Nu, eu eram doar abilitat sa fac verificarea instalatiilor deja existente. Eu am fost condamnat la fond la 6 ani de
inchisoare pentru mentinerea si asigurarea sistemului de distributie, in conditiile in care acestea nu intrau in
atributiile mele, el fiind, conform normativului, un ansamblu de conducte care incepe din statiile de reglare si se
termina la robinetul de bransament aflat la limita de proprietate a abonatilor. De la iesirea de la contorul de gaze
pana la aparatele de utilizare era sarcina mea sa verific. Practic, eu nu ma ocupam de mentinerea si asigurarea
sistemului de distributie.
Explicati-mi ce inseamna instalatia de utilizare?
Este un ansamblu de coducte si armaturi, aflat pe proprietata abonatului, care incepe de la contorul de gaze pana
la aparatele de utilizare, inclusiv cosul de fum. Mentionez ca acesta instalatie de utilizare era situata dupa postul de
reglare a presiunii si masurare a debitului.
Dvs nu aveati autorizarea de a pune in functiune instalatia de utilizare din imobil? Existau alti specialisti
care trebuiau sa efectueze acest lucru atunci cand dvs v-ati deplasat in data de 12.12.2013 in str. Tomis sa
efectuati revizia?
Nu, nu era in sarcina mea sa pun in functiune instalatia de utilizare, deoarece aceasta operatiune a fost executata
in anul 2003. Intr-adevar, in noiembrie 2013, deci inainte ca eu sa efectuez revizia, proiectantul inginer Popa
Constantin si executantul inginer Tascu Gheorghe de la GAZ INSTAL TERMIC au facut o modificare la instalatia
de utilizare.
Ce calitate au avut in cauza Beirut proiectantul si executantul instalatiei de utilizare gaza naturale daca,
potrivit legii, cei doi avand gradul I de autorizare acordat de ANRE, aveau obligatia legala de punere in
functiune?
Ei au avut calitatea de martori si nu au fost audiati in faza apelului, desi am cerut Curtii de Apel Constanta audierea
celor doi. Din cate cunosc, atat in fata procurorului Mihai Eduard Ilie, cat si in fata instantei de fond, unul dintre cei
doi ingineri a povestit ca a avut o discutie cu patronul restaurantului Beirut George Karam, care i-a spus ca ii va
chema la locatie pentru punerea in functiune a cuptorului, de indata ce il va aduce la locatie.
De ce considerati ca, atat procurorul de caz, cat si instanta de judecata, v-au acuzat ca ati pus in functiune
instalatia de utilizare gaze naturale, desi, potrivit legii, aceasta revenea operatorului economic care a si
proiectat si executat instalatia?
Prima data cand am fost chemat la parchet, am fost audiat in calitate de martor, apoi suspect, si apoi inculpat. Am
fost trimis direct in judecata, neavand timp pentru a ma pregati cu probe si a citi dosarul. Intamplator, sau poate nu,
chemarea mea la parchet a survenit la scurt timp dupa ce CONGAZ a fost preluata de ENGIE, societate solvabila
care ar fi putut suporta daunele materiale si morale solicitate de partile vatamate.
De ce credeti ca ati ajuns sa fiti inculpat in conditiile in care v-ati respectat indatoririle legale ce va
reveneau?
Cred ca procurorul de caz, la fel si instanta de fond, pentru a nu verifica si alte ipoteze care puteau fi retinute drept
cauze ale izbucnirii incendiului, a preferat sa solutioneze rapid dosarul in momentul care a vazut ca societatea
ENGIE a fost introdusa in cauza. Nefiresc, instanta de fond a audiat doar o treime din martorii trecuti in lista din
rechizitoriu. Adica, 43 dintr-un total de 129 de martori retinuti in rechizitoriu.

Eu cred ca a contat foarte mult in dosar faptul ca societate ENGIE era solvabila, lucru care a determinat ca toata
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ancheta sa fie indreptata catre mine, dupa momentul cumpararii CONGAZ de catre ENGIE, pentru a putea obliga
aceasta societate sa plateasca toate aceste despagubiri fabuloase. Este motivul pentru care, nevinovat fiind, am
fost condamnat la 7 ani de inchisoare pentru fapte pe care nu le-am comis si nici nu intrau in atributiile mele de
serviciu, deoarece aveam cel mai mic grad de autorizare ANRE, respectiv III D.
Iata rezultatele testului poligraf la care a fost supus Dumitru Jurca:
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