O fatÄƒ rÄƒpitÄƒ de Gheorghe DincÄƒ rupe tÄƒcerea!
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O fatÄƒ în vârstÄƒ de 17 ani, rÄƒpitÄƒ de Gheorghe DincÄƒ în urmÄƒ cu un an, dar care a reuÅŸit sÄƒ scape, rupe tÄƒcere
'monstrul din Caracal'. TânÄƒra l-a contactat pe bunicul Luizei Melencu, fata rÄƒpitÄƒ de DincÄƒ în luna aprilie 2019, ÅŸi i
povestit cum Gheorghe DincÄƒ a rÄƒpit-o de pe stradÄƒ ÅŸi a dus-o în casa lui din Caracal.

Prin intermediul Facebook Messenger, fata, care a precizat cÄƒ în prezent locuieÅŸte cu pÄƒrinÅ£ii în Germania, i-a povesti
bunicului Luizei Melencu tot ce i s-a întâmplat.

'MÄƒ cheamÄƒ Maria*, am 17 ani ÅŸi acum un an eu am fost victima lui. Nu am spus nimÄƒnui pentru cÄƒ îmi este fricÄƒ,
prima oarÄƒ o sÄƒ vÄƒ spun povestea mea', a scris tânÄƒra în mesajul trimis pe Facebook.

Mai mult, tânÄƒra a povestit cum a fost rÄƒpitÄƒ de pe stradÄƒ, dar ÅŸi ce a gÄƒsit în casa lui DincÄƒ din Caracal.

'Eu mergeam pur ÅŸi simplu pe trotuar ÅŸi a oprit o maÅŸinÄƒ lângÄƒ mine ÅŸi m-a întrebat dacÄƒ merg cu ocazia. Era D
nu, sÄƒ îÅŸi vadÄƒ de drum. Dar a venit lângÄƒ mine ÅŸi mi-a pus ceva la nas ÅŸi am adormit dupÄƒ...', a povestit fata.

Ulterior, la fel ca ÅŸi în cazul Luizei Melencu ÅŸi Alexandrei MÄƒceÅŸanu, Gheorghe DincÄƒ ar fi dus-o pe fatÄƒ în casa
Caracal.

'M-am trezit în casa lui, mÄƒ durea tot corpul ÅŸi mÄƒ simÅ£eam rÄƒu, dar mai era o fatÄƒ. Nu mi-a venit sÄƒ cred când a
ani avea. Avea 12 ani, deci nu mi-a venit sÄƒ cred...', a mai explicat tânÄƒra de 17 ani.

Bunicul Luizei i-a scris apoi dacÄƒ este de acord sÄƒ vorbeascÄƒ personal cu familia lui ÅŸi sÄƒ depunÄƒ mÄƒrturie împot
Gheorghe DincÄƒ.

'Am vorbit cu pÄƒrinÅ£ii mei ÅŸi au spus cÄƒ nu mÄƒ lasÄƒ sÄƒ mÄƒ întâlnesc cu dumneavoastrÄƒ, din pÄƒcate. Dar eu m
de 12 ani era de douÄƒ luni în casa lui DincÄƒ. 12 ani, vÄƒ daÅ£i seama?', a mai explicat fata.

Gheorghe DincÄƒ, la un pas de trimiterea în judecatÄƒ

În urmÄƒtoarele zile, procurorii DIICOT urmeazÄƒ sÄƒ îl trimitÄƒ în judecatÄƒ pe Gheorghe DincÄƒ în cazul celor douÄƒ f
care a recunoscut cÄƒ le-a rÄƒpit ÅŸi apoi ucis ÅŸi incendiat în butoiul din curte.

DincÄƒ riscÄƒ închisoarea pe viaÅ£Äƒ pentru moartea Luizei Melencu ÅŸi Alexandrei MÄƒceÅŸanu, în timp ce rudele celo
încearcÄƒ din rÄƒsputeri sÄƒ afle adevÄƒrul despre cele douÄƒ fete ÅŸi sperÄƒ ca ele sÄƒ fi fost rÄƒpite ÅŸi apoi vândute
persoane.

Luiza Melencu este consideratÄƒ în continuare dispÄƒrutÄƒ, dupÄƒ ce a fost rÄƒpitÄƒ pe 14 aprilie 2019 de Gheorghe Dinc
pentru Alexandra MÄƒceÅŸanu medicii legiÅŸti au eliberat deja un certificat de deces.
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