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Autorit\]ile s-au autosesizat dup\ articolul de ieri din „Ziarul de Ia[i“

Feti]a b\tut\ de tat\ c=nd `[i
ap\ra mama, scoas\ din familie
Val de furturi de
baterii auto
direct de pe ma[ini
 la Voine[ti, [ase localnici
au avut aceast\ nepl\cut\ surpriz\
`ntr-o singur\ diminea]\
{ase localnici din Voine[ti au r\mas stupefia]i c=nd au vrut
s\ plece cu autoturismele la serviciu [i au constatat c\
ma[inile nu mai pornesc. Ace[tia [i-au dat seama c\ le-au fost
furate bateriile de sub capotele autoturismelor, [i au f\cut
pl=ngere la poli]ie. ~n aceea[i zi, poli]i[tii au g\sit o parte
dintre bateriile furate la c=]iva vecini. Cei care le-au furat au
fost copiii acestora. „Bateriile au fost furate `n noaptea de
16 spre 17 ianuarie, din autoturismele parcate pe raza
localit\]ii. ~n urma verific\rilor efectuate, `n aceea[i zi au
fost depista]i c=]iva dintre acumulatorii sustra[i, ace[tia
fiind preda]i p\r]ilor v\t\mate. La data de 18 ianuarie,
poli]i[tii au continuat cercet\rile, ocazie cu care au fost
identifica]i suspec]ii furturilor, respectiv T.B., de 17 ani,
Florin B., de 20 de ani [i Claudiu B., de 18 ani, to]i din
Voine[ti, prejudiciul fiind recuperat `n totalitate.
Cercet\rile continu\ pentru stabilirea `mprejur\rilor
comiterii faptelor, urm=nd ca la finalizarea acestora s\ se
propun\ solu]ie legal\“, a declarat Anca V`jiac, purt\tor de
cuv=nt `n cadrul Poli]iei. (Andrei D~SC|)

A aflat la v=rsta de
cinci ani c\ are o
boal\ grav\ la ochi
 medicii spun c\ vederea unui copil se
dezvolt\ p=n\ la 3 ani, iar p=n\ la v=rsta
de 5 ani jum\tate se consolideaz\
O feti]\ `n v=rst\ de cinci ani jum\tate din Ia[i s-a n\scut cu
o afec]iune grav\ a ochilor, dar a aflat abia s\pt\m=na trecut\ c\
este bolnav\. P\rin]ii minorei nu [i-au dat seama p=n\ la v=rsta
aceasta c\ fata lor are probleme de vedere [i nu au dus-o la timp
la medicul oftalmolog, pentru investiga]ii am\nun]ite. S-au
prezentat la spital atunci c=nd au observat c\ fata st\tea foarte
aproape de calculator pentru a putea descifra ceea ce scrie, dar
nu au crezut c\ problemele ei de s\n\tate sunt at=t de severe. Au
venit la Clinica de Oftalmologie a Spitalului „Sf=ntul Spiridon“
cu g=ndul c\, dup\ ce va fi consultat\, i se va recomanda o
pereche de ochelari [i se va vindeca. Medicii le-au spus `ns\ c\
are o boal\ grav\ la ambii ochii, iar [ansele ca vederea sa s\ se
recupereze `n totalitate sunt minime. „Pacienta a fost diagnosticat\ cu cataract\ congenital\ bilateral\. Cristalinul este
opacifiat, dar nu `n totalitate. Practic, vede ca [i cum ar privi
printr-un geam murdar. C=nd a venit la spital avea o vedere `n
propor]ie de 40% [i a fost operat\ la unul dintre ochi. Este
necesar\ interven]ia chirurgical\ [i la cel\lalt ochi“, a precizat
conf. dr. Camelia Bogd\nici, medic oftalmolog `n cadrul Clinicii de Oftalmologie de la Spitalul „Sf=ntul Spiridon“. Potrivit
acesteia, vederea unui copil se dezvolt\ p=n\ la v=rsta de trei
ani, iar p=n\ la v=rsta de cinci ani jum\tate se consolideaz\.
„Fata sufer\ de ambliopie, sau ochi lene[, a[a cum i se mai
spune. Creierul nu a primit anumite imagini o perioad\ bun\
de timp [i s-a lenevit. Dup\ dubla opera]ie, vederea ei va fi relativ bun\, dar nu `n propor]ie de 100%. De asemenea, are
nevoie de exerci]ii pentru cre[terea acurate]ei vizuale, pe care
trebuie s\ le fac\ ani de zile“, a ad\ugat conf. dr. Bogd\nici.
Speciali[tii atrag aten]ia p\rin]ilor [i-i `ndeamn\ s\-[i aduc\
copiii la oftalmolog atunci c=nd observ\ c\ au probleme de
vedere. Dup\ v=rsta de [apte ani, un copil cu o afec]iune ocular\, care nu a fost tratat\, nu se va mai recupera niciodat\.
(Claudia P|DURARU)

 p\rin]ii au dat ieri
declara]ii aproape
toat\ ziua  `n ciuda
leziunilor vizibile ale
agresiunii pe care le
avea fiica lor, ei au
sus]inut c\ fata a
c\zut pe sc\ri c=nd
se juca
Co[marul unei feti]e `n v=rst\ de
zece ani se va sf=r[i, iar b\t\ile pe
care le primea periodic de la propriul
tat\ vor r\m=ne doar o amintire. Minora a tr\it ani de zile `ntr-un infern,
al\turi de doi p\rin]i care se certau [i
se b\teau mereu `n cas\, de un tat\
alcoolic pentru care legea pumnului
era sacr\. ~n urma articolului publicat
ieri `n „Ziarul de Ia[i“, institu]iile
abilitate s-au autosesizat cu privire la
cazul minorei care a ajuns la spital cu
m=na rupt\ [i leziuni craniene, dup\
ce a fost snopit\ `n b\taie de tat\ deoarece a `ndr\znit s\-[i apere mama.
P\rin]ii au dat declara]ii aproape
toat\ ziua, dar, `n ciuda leziunilor
vizibile ale agresiunii pe care le avea
fiica lor, ace[tia au sus]inut c\ a c\zut
pe sc\ri `n timp ce se juca. Declara]iile p\rin]ilor au fost `ns\ demontate de „Protec]ia Copilului“, care a
confirmat informa]iile potrivit c\rora
fata a fost abuzat\.

Anchet\ la domiciliu
„Ziarul de Ia[i“ a prezentat ieri un
articol cutremur\tor, cu titlul „Feti]\
de 10 ani schilodit\ de tat\ `n b\taie
`n timp ce `[i ap\ra mama“, ce
prezint\ povestea unei familii `n care
de ani de zile domnesc scandalurile,
agresiunile [i setea de alcool. P\rin]ii, Georgel Baciu [i Angela Vieriu,
`n v=rst\ de 57 de ani, respectiv 46 de

ani, locuiesc `ntr-un apartament din
zona Bularga. Tr\iesc `n concubinaj
de aproximativ 14 ani [i au `mpreun\
un singur copil. B\rbatul consum\
frecvent alcool, iar de fiecare dat\
c=nd `ntrece m\sura cu b\utura `n
cas\ izbucnesc certurile, din cauza
neajunsurilor. Fata a m=ncat de mai
multe ori b\taie de la tat\, `n timp ce
`ncerca s\-[i apare mama. Dup\ ultima alterca]ie `ns\, minora s-a ales cu
mai multe leziuni pe corp [i cu m=na
st=ng\ rupt\, necesit=nd transportul
la Spitalul Clinic de Copii „Sf=nta
Maria“ [i mai apoi la Spitalul de
Neurochirurgie.
Nu a stat foarte mult timp internat\, deoarece p\rin]ii au luat-o acas\
pe propria semn\tur\, pentru ca
situa]ia s\ nu trezeasc\ suspiciuni [i
s\ aib\ probleme cu legea. De
aceast\ dat\ `ns\, rudele [i-au f\cut
curaj [i au vorbit despre drama elevei
de doar zece ani, care tr\ie[te un
co[mar `n propria sa cas\. Ieri, de la
prima or\ a dimine]ii, o echip\ a Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\
[i Protec]ia Copilului (DGASPC)
Ia[i a mers la domiciliul familiei Baciu pentru a evalua situa]ia [i a demara o anchet\. „Ne-am autosesizat
cu privire la acest caz, iar la fa]a
locului au mers psihologi [i asisten]i sociali. Ace[tia au vorbit cu fata, dar [i cu p\rin]ii, iar din primele
informa]ii se confirm\ faptul c\ a
fost abuzat\. I s-a propus mamei s\
mearg\ `mpreun\ cu feti]a la Centrul Social pentru Ocrotirea Femeilor Victime ale Violen]ei Domestice, iar `ntr-o prim\ faz\ a acceptat
acest lucru. Acolo va beneficia, timp
de maximum [ase luni, de cazare,
dar [i de consiliere psihologic\“, a
precizat Tiberiu Banta[, purt\tor de
cuv=nt al DGASPC Ia[i. Reprezentan]ii „Protec]iei Copilului“ sus]in
`ns\ c\, dac\ mama se va r\zg=ndi
sau se va re`ntoarce `n c\minul conjugal atunci c=nd mediul va fi `nc\
nociv, fata va fi luat\ din s=nul familiei [i dat\ unei rude. Un unchi deja

S-a dus la ]ar\ ca s\
fure sl\nin\ [i c=rna]i
 poli]ia a prins ho]ii prea t=rziu:
prejudiciul nu a mai putut fi recuperat
Un pu[ti de 17 ani [i unul de 18 risc\ pu[c\ria pentru c\ au furat din boxa unei gospodine din Belce[ti
sl\nin\ [i c=rna]i. Ho]ii au intrat `n gospod\ria femeii
spre sear\, iar la plecare au furat [i butelia cu care
gospodina `[i preg\tea bucatele. „La data de 15 ianuarie, `n jurul orei 21.41, poli]i[tii Postului de
Poli]ie Belce[ti au fost sesiza]i prin 112 de c\tre
Elena I., de 56 de ani, despre faptul c\ `n seara zilei
de 15 ianuarie, `n jurul orei 21, persoane necunoscute au p\truns `ntr-o anex\ neasigurat\ din curtea
mamei sale, Aglaia M., din comuna Belce[ti, iar de
aici au sustras patru kilograme de sl\nin\ afumat\,
dou\ kilograme de c=rna]i afuma]i [i o butelie de
aragaz. Prejudiciul `n acest caz se ridic\ la 200 de
lei“, a declarat Anca V`jiac, purt\tor de cuv=nt al
Poli]iei. Cei doi tineri au fost identifica]i `n aceea[i zi
de c\tre poli]i[ti. „~n urma verific\rilor [i investiga]iilor efectuate, poli]i[tii au identificat suspec]ii
furturilor, respectiv Marinel M., de 18 ani, din
ora[ul T=rgu Frumos, [i C.M., de 17 ani, din Belce[ti“, a ad\ugat purt\torul de cuv=nt al Poli]iei. O
parte din bunurile sustrase, respectiv butelia, au fost
recuperate. Poli]i[tii au anun]at c\ vor continua
cercet\rile, iar la finalizarea acestora, dosarul va fi
trimis Parchetului de pe l=ng\ Judec\toria H=rl\u.
(Andrei D~SC|)

[i-a exprimat dorin]a de a se ocupa
de cre[terea [i educa]ia ei. DGASPC
Ia[i va demara o anchet\ mai ampl\,
pentru a se cunoa[te cu exactitate
situa]ia.

Poli]ia a intrat pe fir
~n ciuda faptului c\ medicii, asisten]ii sociali [i psihologii sus]in existen]a unor urme de agresiune, p\rin]ii
nu recunosc nimic [i continu\ s\ spun\ c\ fata a c\zut pe sc\ri, `n timp ce
se juca. Leziunile fetei vor fi v\zute
`ns\ de speciali[ti, iar certificatul
medico-legal va confirma dac\ a fost
sau nu b\tut\ de propriul tat\. Potrivit cadrelor medicale de la Spitalul
de Pediatrie, pacienta avea o fractur\
de antebra] st=ng, traumatisme
cranio-cerebrale, excoria]ii pe corp [i
v=n\t\i la nivelul buzelor [i la unul
dintre ochi. „Mama acesteia a venit
la spital, dar nu a dat de b\nuit c\
fata ar fi fost victima unei agresiuni, de[i leziunile pe care le avea
erau suspecte“, a precizat dr. Lucian
Cernahoschi, purt\tor de cuv=nt al
Spitalului „Sf=nta Maria“. Ieri,
p\rin]ii au fost du[i de poli]i[ti la
audieri, unde au declarat acelea[i
lucruri pe care le-au spus [i la spital,
neg=nd faptul c\ tat\l ar fi violent.
„Poli]i[tii s-au sesizat din oficiu `n
leg\tur\ cu situa]ia minorei care s-a
prezentat `mpreun\ cu mama sa la
spital, av=nd nevoie de `ngrijiri medicale. ~n cauz\ se efectueaz\ verific\ri pentru a se stabili dac\ minora a fost victima unei infrac]iuni
sau a unei autoaccident\ri. La sediul poli]iei au fost invita]i p\rin]ii,
dar [i minora. Mama a declarat c\
minora a ajuns `n aceas\ stare ca
urmare a unei autoaccident\ri prin
c\dere, fapt confirmat de un martor
ocular. Tat\l a declarat c\ nu [i-a
agresat fiica. Cercet\rile continu\
pentru clarificarea situa]iei de fapt,
urm=nd a se dispune m\surile legale“, au declarat reprezentan]ii
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean
Ia[i. (Claudia P|DURARU)

3A

pe scurt
A luat foc pe strad\, `n timp ce
`[i cur\]a mocheta din ma[in\
Un ie[ean a luat foc `n plin\ strad\, `n timp
ce `ncerca s\-[i cure]e mocheta din ma[in\ cu
benzin\. B\rbatul se afla `n apropierea
Hotelului Municipal de pe bulevardul
Independen]ei din Ia[i `n momentul `n care a
avut loc incidentul, iar la fa]a locului s-a
deplasat imediat un echipaj SMURD. Potrivit
martorilor, acesta [i-a aprins o ]igar\ `n timp
ce-[i cur\]a mocheta, iar fl\c\rile au izbucnit
imediat. Pantalonii b\rbatului au fost cuprin[i
de fl\c\ri [i, p=n\ c=nd a sosit ajutorul, a
`ncercat s\ sting\ focul cu m=inile. Echipajul
de prim ajutor l-a transportat `n Unitatea de
Primire Urgen]e a Spitalului „Sf=ntul
Spiridon“, unde ie[eanul a primit `ngrijiri
medicale. „Pacientul a suferit arsuri de
gradul I pe palme [i la unul dintre picioare, la
nivelul gambei. Starea sa este bun\, arsurile
nu-i pun via]a `n pericol“, a precizat conf.dr.
Diana Cimpoe[u, medic-[ef UPU-SMURD.
(C.P.)

A le[inat c=nd sp\la cada cu clor
Un octogenar din Ia[i a necesitat `ngrijiri
medicale dup\ ce s-a intoxicat cu clor. B\rbatul
se afla `n locuin]a sa, iar `n cursul zilei de ieri
s-a apucat de sp\lat cada cu clor. La scurt timp
a `nceput s\ se simt\ r\u [i a le[inat. O rud\ l-a
g\sit incon[tient [i a sunat imediat la 112, iar
un echipaj SMURD l-a transportat `n Unitatea
de Primire Urgen]e a Spitalului „Sf=ntul
Spiridon“. „Pacientul s-a intoxicat cu vapori
de clor, pe care i-a inhalat `n timp ce sp\la
cada din baie. A primit `ngrijiri de prim ajutor
[i a fost stabilizat. Se afl\ `n afara oric\rui
pericol, dar a r\mas internat“, a precizat
conf.dr. Diana Cimpoe[u, medic-[ef UPUSMURD. (C.P.)

Frigul aduce tot mai multe
persoane f\r\ ad\post la spital
Medicii din Unitatea de Primire Urgen]e a
Spitalului „Sf=ntul Spridon“ trateaz\ `n aceast\
perioad\ tot mai multe cazuri sociale, av=nd `n
vedere temperaturile sc\zute de afar\.
Majoritatatea celor care ajung `n UPU sunt
trecu]i de 40 de ani. Unii dintre pacien]ii f\r\
ad\post au afec]iuni specifice v=rstei, `n timp
ce al]ii necesit\ `ngrijiri medicale dup\ ce
`nghea]\ de frig afar\. Ieri, la spital au ajuns `n
hipotermie dou\ persoane f\r\ cas\. „Unul
dintre pacien]i, o femeie `n v=rst\ de 58 de
ani, avea o temperatur\ a corpului de 32 de
grade, iar cel\lalt pacient, un b\rbat cu v=rsta
peste 60 de ani, de 33 de grade. Ambii au
primit `ngrijiri, iar la scurt timp [i-au
revenit“, a precizat conf. dr. Diana Cimpoe[u,
medic-[ef UPU-SMURD. (C.P.)

Exemplu de solidaritate `n cazul asistentei medicale cu tumor\ la cap

„Nu am crezut c\ vor
exista oameni care nu m\
cunosc, dar care-[i doresc
s\ m\ ajute s\ tr\iesc“
 asistenta UPU C\t\lina Marcu, ea `ns\[i o
salvatoare, a fost operat\ cu succes dup\ ce
campania de str=ngeri de fonduri a avut succes
„V\ pute]i imagina cum ar fi ca,
de m=ine, s\ nu mai fi]i ni[te oameni absolut normali? Cum ar fi s\
primi]i un diagnostic crunt, s\ sta]i
zi de zi prin spitale [i s\ constata]i
c\ nu ave]i bani pentru tratamentul
de care at=rn\ via]a voastr\?“.
Asta-[i spunea `n urm\ cu o lun\
C\t\lina Marcu, asistent\ `n Unitatea de Primire Urgen]e a Spitalului
„Sf=ntul Spiridon“ de [apte ani. Nu
a crezut c\ s\n\tatea se cump\r\ [i
nu a crezut c\ o va ajuta cineva vreodat\ s\ se vindece.
~n anul 2009 a `nceput s\ aib\ tulbur\ri de auz, de echilibru [i cefalee.
A fost diagnosticat\ dup\ mai multe
investiga]ii cu observa]ie neurinom
de nerv acustic drept (n.r. tumor\ la
cap, `n spatele urechii). Treptat, [i-a
pierdut auzul la urechea dreapt\, are
tulbur\ri de `nghi]ire, dar [i multe
atlte simptome din cauza c\rora nu a
mai putut s\-[i desf\[oare activitatea
medical\ corect. Prima opera]ie a
fost f\cut\ `n Capital\, dar hipoacuzia [i cefaleea `nso]it\ de v\rs\turi [i tulbur\ri de echilibru nu au
disparut, ba s-au accentuat, ap\r=nd
[i o parez\ facial\. Dup\ c=teva luni
a trecut din nou printr-o interven]ie
chirurgical\. „Dup\ opera]ie, patru

luni am mers cu ajutorul bastonului, am f\cut recuperare medical\,
am urmat un tratament, iar `n luna
martie a anului 2010 m-am `ntors
la serviciu. De atunci, an de an am
f\cut investiga]ii [i analize multiple, iar la un moment dat mi s-a
spus c\ evolu]ia este favorabil\ [i
c\ tumora a stagnat“, a precizat
asistenta C\t\lina Marcu. Fericirea
ei a fost `ns\ de scurt\ durat\. A `nceput s\ se simt\ iar r\u, iar urm\torul
RMN a ar\tat c\ este vorba despre o
recidiv\. Dimensiunile erau mai
mari dec=t cele din anul 2009, de
dinaintea celor dou\ interven]ii
chirurgicale. Anul trecut a fost la
singurul neurochirurg din Rom=nia
care face astfel de opera]ii `n
condi]ii de maxim\ siguran]\ [i a
asigurat-o c\ va scoate tumora `n
totalitate. Doar c\ o opera]ie la o
clinic\ privat\ presupunea anumite
costuri, bani pe care nu-i avea.
„Ziarul de Ia[i“ a prezentat atunci
cazul femeii disperate, pe care ar fi
salvat-o suma de 30.000 de lei.
Dup\ mediatizarea cazului, `n mai
pu]in de o lun\, `n cele dou\ conturi
bancare s-a str=ns suma de 22.000
de lei, iar diferen]a a fost pus\ de
pacient\. C\t\lina Marcu a benefici-

at de interven]ia chirurgical\ datorit\
celor care i-au cunoscut povestea [i
au r\mas impresiona]i, iar opera]ia a
fost reu[it\. „Mi s-a extirpat tumora
`n totalitate. De acum depinde doar
de mine s\ m\ recupereze. Nu m\
a[teptam s\ str=ng o sum\ at=t de
mare de bani. Nu am crezut vreodat\ c\ vor exista oameni care nu
m\ cunosc, dar care-[i doresc s\
m\ ajute s\ tr\iesc. Le mul]umesc
din suflet [i sper s\ aib\ `n via]\
parte de tot ceea ce-[i doresc [i de
mult\ s\n\tate“, a precizat asistenta
Marcu. Dup\ ce-[i va reveni complet, ie[eanca se va `ntoarce la serviciu, `n Unitatea de Primire Urgen]e a
Spitalului „Sf=ntul Spiridon“, pentru
a salva alte vie]i, la r=ndul ei.
(Claudia P|DURARU)

„Violatorul cu limba“
Adolescent
condamnat
din Tudor a fost
pentru c\ [i-a prins cu ajutorul SRI
violat veri[orul  agresorul `i furase victimei telefonul,
 b\iatul de 17 ani a primit
condamnare cu suspendare
Judec\torii Cur]ii de Apel Ia[i au decis
ieri s\ condamne la trei ani de `nchisoare cu
suspendare un t=n\r de 17 ani acuzat de
viol. Familia agresorului va trebui s\ achite
[i daune de 10.000 de lei celei a victimei.
Potrivit anchetatorilor, pe 23 aprilie 2012,
Denis S. [i-a v\zut veri[orul de nou\ ani `n
timp ce se juca prin curte. Adolescentul a
b\gat copilul `n cas\ [i i-a cerut acestuia s\
`ntre]in\ raporturi sexuale cu el, dar minorul
a refuzat. Denis l-a `ntins apoi pe pat [i l-a
violat anal. ~n august 2012, cei doi s-au uitat
`mpreun\ la filme porno [i scenele s-au
repetat. Procurorii au men]ionat c\
agresiunea sexual\ s-ar fi produs `n aceea[i
cas\ `n care se afla [i mama victimei. C=teva
zile mai t=rziu, mama copilului de nou\ ani
a aflat groz\via, iar Denis S. a fost dat pe
m=na poli]iei. ~n fa]a anchetatorilor,
agresorul [i-a recunoscut faptele. „El a spus
c\ a v\zut anumite imagini la televizor [i pe
internet, fiind curios s\ le experimenteze“,
au precizat anchetatorii de la Parchetul de pe
lâng\ Tribunal. (Ionu] BENEA)

pe care nu a ezitat s\-l foloseasc\
Individul care a violat cu limba
o student\ pe o alee din zona bulevardului Tudor Vladimirescu `n
decembrie a fost prins de poli]i[ti
cu ajutorul celor de la Serviciul
Rom=n de Informa]ii (SRI). T=n\ra `n v=rst\ de 25 de ani cobor=se din cas\ noaptea la un magazin din apropiere pentru a-[i
cump\ra ]ig\ri [i alimente, iar
c=nd a ie[it a fost luat\ pe sus de
Marius Andrei (25 de ani, din
Popricani) [i t=r=t\ pe o alee, `ntr-un tufi[, unde a `ncercat s\ o
violeze. Poate din cauza surescit\rii sau a faptului c\ se afla sub
influen]a alcoolului, t=n\rul nu a
putut avea erec]ie, a[a c\ a ales s\
`i fac\ cunnilingus victimei. Apoi
i-a luat telefonul mobil, cheile [i
portofelul [i a disp\rut `n noapte.
Pentru c\ nu aveau destule semnalmete de la fat\, poli]i[tii au
sperat c\ agresorul va folosi telefonul mobil al fetei, a[a c\ au cerut
instan]ei interceptarea num\rului
acestuia. La mijlocul lunii ianua-

rie, poli]i[tii au primit de la SRI
convorbirile acestuia, apoi au
descins la locuin]a lui din Popricani [i l-au re]inut. Acas\ au
g\sit telefonul fetei [i celelalte bunuri furate de la victim\. „~n data
de 18 decembrie, poli]i[tii din cadrul Biroului de Investiga]ii
Criminale au fost sesiza]i de
B.G., de 25 de ani, din Holboca,
despre faptul c\ `n jurul orei
22.30, `n timp ce se deplasa pe o
strad\ din municipiul Ia[i, a fost
deposedat\ prin violen]\ de telefonul mobil [i un portofel [i apoi
a fost agresat\ sexual. Pe data de
16 ianuarie, `n urma cercet\rilor
[i investiga]iilor, a fost efectuat\
o perchezi]ie domiciliar\ pe raza
comunei Popricani, la suspectul
comiterii infrac]iunilor, Marius
A., de 25 de ani“, a declarat Anca
V`jiac, purt\tor de cuv=nt al
Poli]iei. Zilele trecute, judec\torii
au admis cererea poli]i[tilor de a-l
aresta pe t=n\r pentru 29 de zile.
(Andrei D~SC|)

