Cazul Caracal: Patronii clubului - arest la domiciliu.
TÃ¢nÄƒrul din ArgeÈ™ - lÄƒsat liber
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UPDATE, 6 februarie:

În cazul minorelor exploatate sexual într-un club din Caracal, magistraÈ›ii au decis ca tânÄƒrul din ArgeÈ™, în vârst
de ani, sÄƒ fie plasat în libertate. Patronii clubului, frate È™i sora, sunt în arest la domiciliu, iar soÈ›ia patronului este
control judiciar.
UPDATE, 6 februarie:

Patru suspecÈ›i au fost reÈ›inuÈ›i în cazul minorelor duse la prostituÈ›ie în Caracal. Vorbim despre un tânÄƒr, în vâr
de ani, din MeriÈ™ani, È™i alte trei persoane din judeÈ›ul Olt: douÄƒ femei de 30, respectiv 38 de ani, È™i un bÄƒr
ani. Pe lângÄƒ cei patru reÈ›inuÈ›i, o femeie a fost plasatÄƒ sub control judiciar.

În urma percheziÈ›iilor efectuate, ieri, în judeÈ›ele ArgeÈ™ È™i Olt au fost ridicate mai multe telefoane mobile, unita
memorie, laptopuri È™i DVR cu înregistrari video din club.

Date în anchetÄƒ au fost ridicate È™i de la sediul Primariei Caracal, aflat în apropierea clubului de noapte.

PercheziÈ›ii de amploare, în aceastÄƒ dimineaÈ›Äƒ, desfÄƒÈ™urate de cÄƒtre procurorii DirecÅ£iei de Investigare a InfracÅ
Criminalitate OrganizatÄƒ ÅŸi Terorism ? Serviciul Teritorial PiteÈ™ti, împreunÄƒ cu ofiÈ›eri de poliÈ›ie judiciarÄƒ din ca
B.C.C.O. PiteÈ™ti, la locuinÈ›ele a 5 persoane cercetate pentru constituire de grup infracÈ›ional organizat, trafic de minori,
pornografie infantilÄƒ È™i complicitate la pornografie infantilÄƒ.

Se efectueazÄƒ 8 percheziÈ›ii domiciliare în judeÈ›ele ArgeÈ™ È™i Olt. Din cercetÄƒri, se pare cÄƒ începând cu anul 2017
constituit un grup infracÈ›ional organizat, care, sub paravanul unui club de noapte, ar fi recrutat tinere minore în vederea
participÄƒrii la spectacole pornografice sau în scopul obligÄƒrii la practicarea prostituÈ›iei.

Mai exact, fetele erau obligate sÄƒ înveÈ›e sÄƒ danseze la barÄƒ, sÄƒ convingÄƒ clienÈ›ii sÄƒ consume cât mai multe bÄƒu
respectiv, iar în cazul în care aceÈ™tia doreau sÄƒ întreÈ›inÄƒ relaÈ›ii sexuale, îi conduceau în diferite separeuri unde contra
200 lei întreÈ›ineau raporturi sexuale. Minorele erau puse sÄƒ mintÄƒ clienÈ›ii cÄƒ au vârste cuprinse între 18 È™i 19 ani, m
cercetÄƒrile.

?Liderii grupului infracÈ›ional încasau banii pentru partidele sexuale, iar dimineaÈ›a fetele primeau un salariu de 200 lei, un
comision din consumaÈ›ie È™i jumÄƒtate din banii obÈ›inuÈ›i în urma întreÈ›inerii de raporturi sexuale contra cost.
La sediul DIICOT ? Serviciul Teritorial PiteÈ™ti urmeazÄƒ sÄƒ fie aduse, în vederea audierii, un numÄƒr de 15 persoane.
La acÈ›iune participÄƒ È™i jandarmi din cadrul I.J.J. ArgeÅŸ ÅŸi GrupÄƒrii de Jandarmi MobilÄƒ Craiova.
Suportul de specialitate a fost asigurat de cÄƒtre DirecÈ›ia OperaÈ›iuni Speciale?, transmit oamenii legii.

