DrogatÄƒ È™i violatÄƒ! PÄƒrinÈ›ii minorei acuzÄƒ È™i o
â€žA fost bÄƒtutÄƒ de poliÅ£iÅŸti, cÄƒ a fugitâ€œ

2019-10-24 16:27:36

Cazul minorei din Câmpulung care a dispÄƒrut de acasÄƒ de È™apte ori, fiind drogatÄƒ, violatÄƒ, iar ulterior pusÄƒ sÄƒ se
atrage din nou atenÈ›ia publicÄƒ. Noi detalii au ieÈ™it la ivealÄƒ, pÄƒrinÈ›ii fetei fÄƒcând declaraÈ›ii È™ocante pentru Cu
ÎncÄƒ de la 13 ani fata a trecut prin experienÈ›e dramatice. Potrivit pÄƒrinÈ›ilor acesteia, în anul 2017 a ajuns pe mâna unor
proxeneÈ›i. Pentru a o putea exploata sexual, i-au dat droguri, în scurt timp devenind dependentÄƒ.

Prima oarÄƒ a dispÄƒrut fiica noastrÄƒ de la ÅŸcoalÄƒ, cu o fatÄƒ mai mare ca ea. În clasa a VIII-a era acea fatÄƒ. Åži la o
fatÄƒ se ocupÄƒ cu prostituÅ£ia ÅŸi cu traficul de droguri. Ea a fost prima persoanÄƒ care a racolat-o pe fiica noastrÄƒ în 2
atunci D. avea 13 ani. A fost gÄƒsitÄƒ a doua zi, la un filtru fÄƒcut de PoliÅ£ie în zona Mioveni. M-am dus eu ÅŸi cu un ag
PoliÅ£ia Câmpulung ÅŸi am ridicat-o! La câteva zile dupÄƒ ce au gÄƒsit-o, am fost la un cabinet ginecologic, a fost fÄƒcut
consult de specialitate ÅŸi fiica mea era virginÄƒ. Nu îi fÄƒcuserÄƒ nimic?, a declarat MÄƒrioara S., mama fetei.

?Ea mi-a spus cÄƒ a fost doar în plimbare. Ulterior a fost drogatÄƒ. O drogau cu doze mici fÄƒrÄƒ sÄƒ o simÅ£im noi acasÄ
drogau cu etnobotanice ÅŸi canabis, ca sÄƒ nu se dÄƒm noi seama acasÄƒ. Avem analize acasÄƒ, care dovedesc. Am aflat în
sfârÅŸitul lui martie, începutul lunii aprilie cÄƒ fetiÅ£a se drogheazÄƒ. Atunci a fost ÅŸi dispÄƒrutÄƒ de acasÄƒ cu aceÅŸ
numÄƒr (numele lor nu au putut fi divulgate fÄƒcând obiectul unor anchete). Era cea de a doua dispariÅ£ie, la un an dupÄƒ p
Atunci am aflat cÄƒ ea consumÄƒ substanÅ£e etnobotanice, dupÄƒ ce am gÄƒsit-o. Avea aproape 14 ani. A stat dispÄƒrutÄƒ
Noi am gÄƒsit-o! Am aflat cÄƒutând-o ÅŸi discutând cu unul, cu altul. Cu un bÄƒiat am fÄƒcut un flagrant. Acesta l-a conta
tip din TârgoviÅŸte cerându-i sÄƒ meargÄƒ sÄƒ cumpere droguri de la aceÅŸti trei indivizi. Asta dupÄƒ ce poliÅ£ia îi audi
dintre ei, în legÄƒturÄƒ cu dispariÅ£ia fetei noastre. SuspecÅ£ii au spus cÄƒ nu ÅŸtiu nimic de ea, nu ÅŸtiu unde se aflÄƒ.
la stadion lângÄƒ statuie, unde am gÄƒsit-o pe fata mea în portbagajul maÅŸinii. Era drogatÄƒ, era moartÄƒ, nici în picioare
sÄƒ stea. BÄƒiatul respectiv, cÄƒ e ÅŸi declaraÅ£ia lui la dosar, a scos-o din portbagajul maÅŸinii. Când am tras-o, ei (n.r.
explotau) erau aproape în mers. Abia am luat-o! Eu m-am agÄƒÅ£at de oglindÄƒ cÄƒ crezut cÄƒ na...oricum intenÅ£ia lor er
cu maÅŸina peste noi ÅŸi sÄƒ plece cu tot cu ea, în portbagaj. Am chemat poliÅ£ia, au venit la faÅ£a locului dar ei (n.r susp
nu mai erau, cÄƒ fugiserÄƒ. Noi ne-am dus la poliÅ£ie, au constatat ÅŸi domnii de la Judiciar starea în care era, cÄƒ e scris a
se afla sub influenÅ£a substanÅ£elor. De indivizii respectivi ÅŸtiu cÄƒ i-au prins, nu ÅŸtiu unde. Au fost duÅŸi la PoliÅ£ie
Câmpulung. Le-a fost luatÄƒ o declaraÅ£ie ÅŸi la revedere, nu li s-a întâmplat absolut nimic. Nimic! Niciunul nu are nicio
ameddÄƒ, nici cel de la volan care nu avea voie sÄƒ transporte un copil în portbagaj, cÄƒ ÅŸtia cÄƒ este dispÄƒrutÄƒ ÅŸi e
DispariÅ£ia s-a încheiat aÅŸa! Caz de dispariÅ£ie, copil gÄƒsit, gata! Noi am fost ulterior la Spital Obreja unde a fost intern
pentru droguri. Îi dÄƒdeau medicamente sÄƒ nu mai intre în sevraj?, a mai precizat mama fetei pentru Curierul Zilei.

De asemenea, pÄƒrinÈ›ii spun cÄƒ pânÄƒ sÄƒ îi cunoascÄƒ pe aceÈ™ti indivizi, fata nu a creat niciodatÄƒ probleme. Avea
învÄƒÈ›ÄƒturÄƒ È™i participa la olimpiade: ?În clasa a VIII a fost altÄƒ dispariÈ›ie, înainte de PaÅŸte în 2018. Ulterior a m
cu aceleaÅŸi persoane, încÄƒ de trei sau dacÄƒ nu, chiar patru ori, la rând. În perioade diferite. StÄƒtea o sÄƒptÄƒmânÄƒ, d
Veneau bÄƒieÅ£ii, pânÄƒ în spatele casei ÅŸi o luau de aco-lo. Veneau cu maÅŸinÄƒ dar ei nu deÅ£ineau permis de condu
declarat tatÄƒl fetei conform sursei citate.

Mai mult, pÄƒrinÈ›ii copilei susÈ›in cÄƒ sunt nemulÈ›umiÈ›i de felul în care poliÈ›iÈ™tii din Câmpulung È™i-au fÄƒcut tr
fi protejat anumiÈ›i infractori, potrivit Curierul Zilei: ?A fost dispÄƒrutÄƒ ÅŸi plasatÄƒ la o altÄƒ persoanÄƒ. Åžtim numele
PoliÅ£ia Câmpulung. La fel, au fost chemaÅ£i ÅŸi au spus cÄƒ nu ÅŸtiu nimic. Oare domnii poliÅ£iÅŸti nu ar fi trebuit sÄ
ÅŸi pe cei care au minÅ£it? Sau mÄƒcar sÄƒ le dea o amendÄƒ pentru inducerea organelor în eroare?! De atâtea ori a dispÄƒ
noastrÄƒ ÅŸi ei au minÅ£it! De fiecare datÄƒ când dispÄƒrea de acasÄƒ, sesizam PoliÅ£ia. Imediat! Vedeam seara cÄƒ nu
pânÄƒ la 22.00, sunam direct. MÄƒ duceam a doua zi ÅŸi fÄƒceam plângere la PoliÅ£ie. DacÄƒ sunam la poliÅ£ie, cred cÄ
datÄƒ sau de douÄƒ ori ÅŸi la 112, ne duceam ÅŸi ei ne spuneau: . MÄƒ înjosea pe mine! Eram o datÄƒ cu copilul cel mic d
12.00 noaptea în secÅ£ia de PoliÅ£ie ÅŸi Å£ipa ÅŸi urla domnul comisar la mine. Am mesaje date de noi cÄƒtre ÅŸeful co
respectiv, unde ne-am plâns cÄƒ suntem ameninÅ£aÅ£i. Este vorba de cel care s-a ocupat de unul dintre cazurile de dispariÅ£
Ulterior, la altÄƒ plecare, fiica noastrÄƒ avea patru zile de la dispariÅ£ie ÅŸi declarasem dispariÅ£ia la PoliÅ£ie. AceleaÅŸ
cele douÄƒ, neavând permis la acea pri-oadÄƒ, pentru cÄƒ aveau doar 17 ani, au mers cu o maÅŸinÄƒ neînmatriculatÄƒ, num
permis ÅŸi au furat combustibil de la o benzinÄƒrie din Câmpulung. Totul a fost înregistrat de camerele de supraveghere, exi
la dosar. Au fugit de acolo ÅŸi au vrut sÄƒ plece cÄƒtre TârgoviÅŸte dar, fiind drogaÅ£i au ajuns cu maÅŸina în ÅŸanÅ£.
PoliÅ£ie ÅŸi le-am arÄƒtat. A fost fiica mea la PoliÅ£ie ÅŸi a declarat cÄƒ a fost cu acele pesoane în maÅŸinÄƒ. Nu au vr
amprente cei de la poliÅ£ie, sÄƒ se demonstreze cÄƒ fiica mea a fost cu ei ÅŸi spune adevÄƒrul. Au vrut sÄƒ zboare treaba,
existÄƒ! Când am fost sÄƒ întreb la poliÅ£ie despre caz, mi-au spus cÄƒ nu mai e treaba mea, e alt dosar. La douÄƒ luni dup
asta, unul dintre ei a luat permisul de conducere. Pentru mine e clar cÄƒ nu au fÄƒcut ni-mic, cÄƒ dacÄƒ îl cercetau nu avea d
sÄƒ ia permisul de conducere. Pentru mine asta e clar, cÄƒ sunt mânÄƒ în mânÄƒ?, susÈ›ine mama fetei.

?În 2018 am dat declaraÅ£ii noi ca pÄƒrinÅ£ii ÅŸi am depus filmÄƒri în care unul dintre cei doi recunoaÅŸte cÄƒ a vÄƒ-zu
batjocoreau pe fiica mea ÅŸi a fost înregistratÄƒ când o prostituau. Aceste filmÄƒri au fost date cÄƒtre BCCO în 2018. În 27
03.2018 am fÄƒcut o sesizare la BCCO PiteÅŸti. În 16.04.2018, PoliÅ£ia Câmpulung a trimis un dosar sau o reclamaÅ£ie de
noastrÄƒ! Dar nu a fost numai una, ci mai multe. Tot în 2018, fata a fost gÄƒsitÄƒ în faÅ£a casei acelor indivizi, la fel de dro
ca un ÅŸobolan, sub o maÅŸinÄƒ. Era pititÄƒ sub o maÅŸinÄƒ! Acolo o puneau sÄƒ stea! Asupra ei a fost gÄƒsit un telefo
nu a plecat de acasÄƒ cu telefon, pentru cÄƒ nu avea. În telefonul gÄƒsit la ea erau multe numere de la clienÅ£i. Ei o trimitea
se prostitueze. Pe acel telefon era contactatÄƒ de clienÅ£i dar telefonul i-a fost dat de unul dintre ei. Am fost iar la poliÅ£ie. A
spus când a fost violatÄƒ. Cei doi au dus-o la un traficant ÅŸi el a violat-o?, mai spune mama minorei.

O altÄƒ dezvÄƒluire care È™ocheazÄƒ este aceea conform cÄƒruia fata ar fi fost bÄƒtutÄƒ de poliÈ›iÈ™ti, conform pÄƒrin
întâmplat într-una din dÄƒÈ›ile când a fost gÄƒsitÄƒ de oamenii legii. Ar fi fost dusÄƒ la Sediul PoliÈ›iei, de unde ar fi fugit
DupÄƒ ce a fost gÄƒsitÄƒ tot de cÄƒtre poliÈ›iÈ™ti, aceÈ™tia ar fi lovit-o, se aratÄƒ în Curierul Zilei: O datÄƒ când a fugit
ÅŸi au dus-o la PoliÅ£ie. Atunci fiica mea a reuÅŸit sÄƒ fugÄƒ din sediul PoliÅ£iei. Au scos toatÄƒ poliÅ£ia în stradÄƒ, du
cÄƒutat-o! Au gÄƒsit-o din nou, la un interval de jumÄƒtate de orÄƒ, au dus-o înapoi ÅŸi au luat-o la bÄƒtaie. A fost bÄƒtut
poliÅ£iÅŸti, cÄƒ a fugit. Ultima oarÄƒ, fiica mea fiind drogatÄƒ, nu ÅŸtiu ce o fi fÄƒcut ea, dar au sÄƒrit ÅŸi au luat-o la b
când a dispÄƒrut ultima datÄƒ, a lispit în total 28 de zile?, susÅ£ineMÄƒrioara S.

?Am aflat cÄƒ eu am dosar penal pentru violenÅ£Äƒ în familie. Când a fugit o datÄƒ, dupÄƒ ce a venit acasÄƒ, eu i-am dat d
În 2019, am aflat cÄƒ am dosar penal pentru violenÅ£Äƒ în familie. Domnii poliÅ£iÅŸti în loc sÄƒ îÅŸi facÄƒ treaba, sÄƒ
traficanÅ£ii de minori ÅŸi traficanÅ£ii de droguri, mi-au fÄƒcut mie dosar penal. S-au autosesizat ÅŸi mi l-au întocmit. Ast
cauzÄƒ cÄƒ o datÄƒ dupÄƒ ce am gÄƒsit-o ÅŸi am adus-o acasÄƒ, i-am dat douÄƒ palme. PoliÅ£ia m-a întrebat ce am fÄƒ
i-am dat douÄƒ palme. Ei mi-au spus cÄƒ trebuie sÄƒ mÄƒ duc sÄƒ preleveze probe ÅŸi eu am crezut cÄƒ vor sÄƒ vadÄƒ d
colo, lor le trebuia ca sÄƒ îmi facÄƒ mie dosar cÄƒ am bÄƒtut-o. PoliÅ£ia îi acoperÄƒ sutÄƒ la sutÄƒ (n.r pe infractori). Ei î
Câmpulungul dacÄƒ veniÅ£i ÅŸi întrebaÅ£i de numele astea îi cunosc, toatÄƒ lumea ÅŸtie cu se se ocupÄƒ. Cred cÄƒ sunt
PoliÅ£ie. O perioadÄƒ de un an ÅŸi 7 luni de când dureazÄƒ povestea asta, nu au fÄƒcut nimic, dar mi-au fÄƒcut mie dosar
precizat Paul S, tatÄƒl copilei, conform sursei citate.
Acum, fata este instituÈ›ionalizatÄƒ, fiind într-un centru de tip familial.

CiteÈ™te aici întreaga poveste.

