
Elevi cercetati pentru pornografie infantila
Partidele de amor care au fost filmate au avut loc in anii 2007 si 2009. Tanarul de 19 ani a intretinut
relatii sexuale cu ambele minore, timp in care celalalt tanar, de 18 ani, a filmat cu telefonul mobil. Fetele
nu au stiut nicio clipa ca sunt filmate. Ulterior, tinerii au postat filmuletele pe youtube, insa le-au sters la
scurt timp dupa postare. Imaginile au fost insa trimise colegilor si prietenilor prin messenger si bluetooth.

  
  Locuinte perchezitionate
  
  Un CD cu imaginile respective a ajuns si la politistii din Cisnadie, si de aici a demarat ancheta. Au fost
identificare persoanele care apareau in filmari, si au fost audiati mai multi tineri carora le-au fost trimise
filmuletele sau care le-au vazut. Locuintele celor doi tineri din Vestem au fost apoi perchezitionate de
oamenii legii. "Ofiterii de la Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Sibiu cu sprijinul
lucratorilor de IPJ Sibiu, sub indrumarea procurorului DIICOT, Biroul Teritorial Sibiu, au efectuat pe
raza localitatii Vestem doua perchezitii domiciliare la locuintele a doi tineri, despre care se detineau date
si informatii ca ar fi savarsit infractiunea de pornografie infantila. Cu ocazia perchezitiilor au fost ridicate
mai multe medii de stocare a datelor, in speta hard disk-uri, CD-uri si DVD-uri, care au fost
perchezitionate informatic, si in care s-au gasit imagini care constituie mijloace de proba la dosar", a spus
comisarul Sebastian Vestemean, seful Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Sibiu. 
  
  Risca pana la 12 ani de inchisoare
  
  Cei doi tineri sunt cercetati pentru pornografie infantila, si risca pana la 12 ani de inchisoare. impotriva
celui care a filmat procurorii D.I.I.CO.T. au luat masura de obligare de a nu parasi localitatea pe o
perioada de 30 de zile, iar impotriva celui care a intretinut raporturi sexuale cu minorele s-a luat masura
retinerii pentru 24 de ore, el fiind prezentat ieri Judecatoriei Sibiu cu propunere de arestare preventiva.
Propunerea a fost respinsa, insa DIICOT-ul a facut recurs, care va fi solutionat, cel mai probabil, in
cursul zilei de astazi.
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