
Copii abandonati sub o tufa. Explicatia mamei:  \&quot;Am fost fermecata! \&quot;
Patru copii mici, cu varste cuprinse intre unu si patru ani au fost gasiti, duminica noaptea, abandonati, in
apropiere de Catedrala Mitropolitana din Timisoara. Cineva care a trecut prin zona l-a auzit pe unul dintre
ei plangand si a sunat la 112, arata pressalert.ro
  
  Maria, Alin, Gigi si Andrei au fost internati la Sectia de Pediatrie IV a Spitalului de Copii din oras, unde
au primit jucarii si mancare. Explicatia mamei care i-a abandonat este ca "a fost fermecata". Potrivit
Politiei Timis, copiii nu sunt de etnie rroma si nu prezinta urme de abuz. Cand au fost gasiti, acestia nu
prezentau urme ca ar fi fost batuti, dar aveau multe muscaturi de tantari si le era foarte frig, mai ales ca
peste noapte temperatura a scazut sub 12 grade. 
  
  Dupa ce a fost gasita mama, o femeie din judetul Sibiu, politistii au aflat ca pana duminica, aceasta si
copiii se aflau, impreuna, la un centru de ocrotire din Recas. Ea a fost cea care luni s-a prezentat la
Protecia Copilului din Timis si a spus ca a fermecat-o cineva si, cand s-a trezit, era in alta parte.
  
  Sibiencei i va face dosar penal pentru abandon de familie, infractiune care, potrivit Codului Penal, se
pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la trei ani sau amenda. La spitalul din Timis unde au fost dusi copiii
au fost convocati in aceasta dimineata reprezentantii de la Protectia Copilului, cei de la Asistenta Sociala
si politistii.
  
  "Imediat dupa ce va fi evaluata starea de sanatate a copiilor, conform legii, Directia Generala de
Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului Timis va institui masura de plasament in regim de urgenta
pe raza judetului Timis. Ulterior, DGASPC Sibiu va decide cu privire la incredintarea copiilor fie catre
tatal acestora, familiei extinse sau se va institui masura de protectie pe raza judetului Sibiu, imediat dupa
ce vom fi sesizati oficial in acest sens. Din datele pe care le avem , in prezent se desfasoara o ancheta cu
privire la acest caz ", a spus Andreea Paunescu, purtatorul de cuvant al DGASPC Sibiu. 
  
  Familia femeii, care locuia intr-o casa saracacioasa din Ţichindeal, comuna Nocrich, spune ca nu isi
explica fapta Anutei Toma, femeia care a scandalizat Timisoara, dupa ce si-a abandonat copiii - trei baieti
de 2 ani, 4 ani si altul de numai 11 luni, si o fetita de 6 ani. Tatal copiilor spune ca femeia mai pleca pe la
neamuri si asta a crezut ca s-a intamplat si acum o luna cand femeia a fost de negasit. A plecat cu
alocatiile copiilor si nu a mai venit. Acum omul spune ca regreta ca s-a ajuns la asta si isi vrea copiii
acasa. Şi vecinii spun de Anuta ca nu era gospodina si nici grija copiilor nu o avea.
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