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Un roman a socat Spania
marþi, 05 aprilie 2011

Un roman din Spania si-a
ucis concubina insarcinata si i-a aratat-o pe webcam tatalui din Romania
Un roman din Spania si-a
strangulat concubina insarcinata si a aratat cadavrul acesteia familiei din Romania
pe webcam, relateaza presa spaniola, precizand ca politistii l-au arestat pe barbat.
Presa spaniola online, care
citeaza agentia EFE, scrie ca potrivit unor surse din politia spaniola faptele
s-au petrecut luni. In aceeasi zi, prin cooperarea cu politistii romani, s-a
reusit arestarea barbatului.
Potrivit informatiilor preliminare, agresorul si-a strangulat concubina insarcinata
si a aratat-o pe webcam propriului tata, care a alertat politistii romani.

Politistii romani la randul lor au alertat serviciul omolog din Spania,
romanul fiind arestat inainte de a o agresa si pe sora mai mica a victimei, in
varsta de 13 ani, pe care o ameninta.
Romanul se numeste Dorel Marcu si era plecat din tara impreuna cu
victima de un an si jumatate, potrivit "Gandul".
Tatal barbatului este din
Copsa Mica si el este cel care a sunat la Inspectorarul de Politie Judetean
Sibiu pentru a anunta crima comisa de fiul sau, dupa ce acesta i-a aratat
cadavrul femeii, pe webcam.
Ofiterul de politie din
Sibiu, fost atasat de interne in Spania, a alertat politia spaniola, iar in jumatate
de ora o echipa de politisti a ajuns la locuinta suspectului, insa acesta nu a
deschis, astfel ca anchetatorii au intrat in forta, gasindu-l pe barbat in
stare de soc.
Vecinii spun ca au auzit zgomote noaptea, dar nu au sunat la politie pentru
ca erau obisnuiti cu scandalurile celor doi romani.
Potrivit cercetarilor
preliminarii, victima murise de cateva ore si nu mai putea fi salvata.
Dorel Marcu si Viorela
Moldovan locuiau intr-o zona rau famata, unde se afla multe bordeluri si se
comit frecvent infractiuni.
Apropiatii romanului din
judetul Sibiu care si-a ucis concubina in Spania spun ca Dorel Marcu era un tanar
linistit si cuminte si cred ca iubita sa "l-a adus in pragul disperarii",
pozand dezbracata si spunandu-i ca era insarcinata, dar copilul nu era al lui,
iar omorul s-ar fi produs din greseala.
Sursa:Mediafax
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