
<b>Incest cu fiica, timp de doi ani</b>
♦ Relatia sexuala dintre barbatul cercetat de procurori pentru ca si-a violat fiica de 15 ani si acesta a
inceput in 2002 ♦ Irimia Gheorghita spune ca a vrut doar sa verifice daca fata sa mai era virgina, insa
totul a degenerat intr-o relatie incestuoasa ♦ Sotia sa a descoperit abia in urma cu cateva zile, de 8 martie,
ce se petrecea si l-a reclamat imediat la politie
  
  Barbatul din localitatea Bradu, cercetat de procurori pentru ca si-a violat fiica in varsta de 15 ani,
intretinea relatii sexuale cu aceasta, de doi ani. 
  Marioara Georghita, mama fetei, spune ca nu a descoperit ceea ce se petrecea sub acoperisul casei sale
decat in urma cu trei zile, chiar de Ziua Femeii, de la fiul ei mai mic. Scandalizata, femeia a depus, in
aceeasi zi, o reclamatie la Politia Avrig. De aici, a fost indrumata la Sibiu, cazul ajungand, intr-un final,
pe masa procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu. ?Daca as fi aflat mai devreme, l-as fi
denuntat fara sa clipesc. Sunt inca socata! Cand l-am intrebat de ce a facut-o, mi-a spus ca, prima data, a
vrut sa o controleze daca mai era virgina, pentru ca auzise vorbe prin sat. Pentru lucrurile astea exista
doctori ginecologi, nu trebuia sa se amestece el!?, se plange Marioara Gheorghita. 
  ?verificatul? avea loc in urma cu doi ani, cand fiica Marioarei si a lui Irimia Gheorghita avea doar 13
ani. Relatia incestuaosa a durat pana in prima zi a acestei saptamani, cand cei doi au fost descoperiti
intamplator, de fiul cel mic al familiei Gheorghita. Se pare ca minora nu a spus nimanui despre cele
petrecute, deoarece a fost amenintata de tatal ei. ?Nu pot sa-l iert, asa ceva nu se face. Ne-a facut si pe
noi si pe satul nostru de ocara!?, a mai adaugat Marioara Gheorghita. 
   ?Faptele par a fi confirmate si de certificatul medico-legal, care a stabilit ca deflorarea minorei este
veche. Dar nu putem afirma nimic cu siguranta pana la finalizarea anchetei?, a declarat procurorul Calin
Tatu, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu. 
  In prezent, Irimia Gheorghita este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de viol si incesti.
  
  Adrian DAVID
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