(video) Arestat dupÄƒ ce a violat o fetiÈ›Äƒ de 11 ani. BÄƒr
dÄƒ vina pe fatÄƒ
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UPDATE, 13 ianuarie:

Un bÄƒrbat de 40 de ani, din BogaÈ›i, care locuia fÄƒrÄƒ forme legale în RÄƒteÈ™ti, a fost reÈ›inut zilele trecute dup
perioada decembrie 2019-ianuarie 2020, a violat o fetiÈ›Äƒ de 11 ani. Adus în faÈ›a magistraÈ›ilor de la Parchetul de p
lângÄƒ JudecÄƒtoria Topoloveni, cu propunerea de arestare preventivÄƒ, individul a învinuit-o pe fatÄƒ spunând cÄƒ
ar fi fost de acord cu actele sexuale. FetiÈ›a, în schimb, a povestit cÄƒ a fÄƒcut-o de fricÄƒ.

BÄƒrbatul a fost arestat pentru 30 de zile.

Conform anchetei, se pare cÄƒ individul a abordat-o pe stradÄƒ pe copilÄƒ în luna decembrie È™i, din naivitate, fetiÈ
intrat în vorbÄƒ cu el. BÄƒrbatul a dus-o într-o clÄƒdire dezafectatÄƒ, acolo unde a violat-o. În ianuarie, s-a întâlnit d
fata pe stradÄƒ È™i i-a cerut sÄƒ întreÈ›inÄƒ relaÈ›ii sexuale orale. Fata a ajuns acasÄƒ foarte speriatÄƒ È™i i-a pov
s-a întâmplat.

Un bÄƒrbat de 40 de ani, din BogaÈ›i, care locuia fÄƒrÄƒ forme legale în RÄƒteÈ™ti, a fost reÈ›inut pentru 24 de ore de cÄ
Serviciului de InvestigaÈ›ii Criminale ArgeÈ™, fiind bÄƒnuit de sÄƒvârÈ™irea infracÈ›iunii de viol.

Potrivit cercetÄƒrilor, omul ar fi întreÈ›inut relaÈ›ii sexuale cu o fetiÈ›Äƒ de 11 ani în perioada decembrie 2019-ianuarie 202
s-ar fi petrecut în RÄƒteÈ™ti, acolo unde omul obiÈ™nuia sÄƒ lucreze cu ziua. Ar fi abordat-o pe minorÄƒ pe stradÄƒ È™i
naivitatea acesteia. În urmÄƒ cu câteva zile, fetiÈ›a ar fi venit acasÄƒ È™i i-ar fi povestit tatÄƒlui cÄƒ ar fi întreÈ›inut relaÈ›
cu individul. È˜ocat, omul a mers la poliÈ›ie, relatând ce i-a spus fiica sa.

Din cercetÄƒri, s-a stabilit cÄƒ bÄƒrbatul de 40 de ani ar fi comis È™i în luna decembrie o faptÄƒ asemÄƒnÄƒtoare, victimÄ
minora de 11 ani.
CITEÈ˜TE È˜I
... Criminalul de la CÄƒlineÈ™ti vrea o pedeapsÄƒ mai micÄƒ. A povestit cum È™i-a omorât soÈ›ia

ArgeÈ™eanul a fost reÈ›inut pentru 24 de ore, iar astÄƒzi va fi prezentat Parchetului de pe lângÄƒ JudecÄƒtoria Topoloveni
propunere de arestare preventivÄƒ.

