Iohannis: Guvernul să se gândească dacă nu cumva este autorul moral al acestei tragedii
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Preşedintele Klaus Iohannis a declarat duminică, la Palatul Cotroceni, că respinge
abordarea politicianistă propusă de Guvern referitoare la problemele identificate în
instituţiile de ordine şi siguranţă publică în urma cazului de la Caracal, el adăugând că o
linie directoare a actualei majorităţi a fost "călcarea în picioare" a legilor justiţiei, a
codurilor penale şi a acestor instituţii.

"Este obligatoriu să identificăm toate mijloacele pentru a preveni repetarea unor astfel de
tragedii (...) Resping abordarea politicianistă propusă de Guvernul României care ar trebui să
se gândească dacă nu cumva este autorul moral al acestei tragedii", a afirmat preşedintele
Klaus Iohannis.

Gheorghe Dincă şi-a recunoscut faptele în cazul ambelor fete

Avocatul Alexandru Bogdan a declarat că Gheorghe Dincă şi-a recunoscut duminică faptele de
omor, atât în cazul Alexandrei Măceşan, fata de 15 ani, cât şi al Luizei Melencu, adolescenta de
18 ani dispărută în urmă cu câteva luni.

''S-au recunoscut faptele. Este vorba despre datele care se ştiau. Nu sunt alte date. (...) Este
vorba despre cele două fete. Evident că şi-a recunoscut faptele. (...) Nu există alte crime'', a
spus avocatul.

Acesta a anunţat că cercetările în acest caz continuă duminică într-un alt loc.

''Mergem pe teren'', a afirmat avocatul.

Întrebat ce l-a făcut pe suspect să-şi recunoască faptele, avocatul a răspuns: ''Nu ştiu aceste
aspecte, ştiu doar că le-a recunoscut''.
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Alexandra Măceşanu, o fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt, a dispărut
miercuri, după ce a plecat spre municipiul Caracal cu o maşină "la ocazie".

Minora a sunat de trei ori la numărul de urgenţă 112, spunând că a fost sechestrată de un
bărbat, însă autorităţile nu au reuşit să identifice locul în care se afla. Anchetatorii au început
percheziţia domiciliară la locuinţa bărbatului de 66 de ani vineri dimineaţa, la circa 19 ore de la
apelul fetei.

Luiza Mihaela Melencu, de 18 ani, din comuna doljeană Dioşti, a dispărut la mijlocul lunii aprilie
după ce a spus familiei că va merge la Caracal pentru a scoate bani de la un bancomat.
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