
La Alba, lupta dintre clanuri duce la Scandal sexual fortat
In noaptea de marti spre miercuri a saptaminii trecute, o tinara de 16 ani este dusa pentru a i se acorda
primul ajutor la Spitalul Judetean Alba. Tinara avea contuzii pe mai mult de jumatate din suprafata
corpului, echimoze si escoriatii pe spate si pe membre, toate acestea necesitind, in opinia medicilor, noua
zile de ingrijiri medicale. Intii, fata a sustinut ca a fost rapita si sechestrata de un grup de persoane
necunoscute dintr-un bar din Alba Iulia, dusa pe malul Muresului, dezbracata in pielea goala si batuta cu
cozi de trandafir salbatic. Nu a fost violata, ci numai agresata, fapt confirmat de catre purtatorul de cuvint
al IPJ Alba, Simona Gutiu, care, a doua zi, a declarat ca tinara a depus o plingere in care sustine ca a fost
rapita si batuta de persoane necunoscute. (sapou) 
  Cunoscut, necunoscut 
  
  Numai ca, a doua zi, victima, Natalia Victoria Perti, din satul Micuta, comuna Boriscu, judetul Gorj,
domiciliata fara forme legale in Alba Iulia, strada Vulturului, dusa de mina de protectorul si patronul ei,
Viorel Bumbu (foto in medalion), presedinte Uniunii Democrate a Rromilor din judetul Alba (si patron al
restaurantului in care lucreaza in prezent Natalia) a depus o noua plingere la politie in care 
"necunoscutii"  agresori deveneau foarte cunoscuti. Potrivit noii plingeri depuse, Natalia impreuna cu alte
tinere au fost supuse unor amenintari si agresiuni repetate, pentru a fi determinate sa se prostitueze cu
diferite persoane din Alba Iulia, sub directa coordonare a unui grup condus de Raul Rus, zis  "Pricu" (fiul
unui multimiliardar din oras). Intr-o declaratie acordata mass-media, Natalia Victoria Perti a subliniat ca
grupul ei de prostituate a intretinut relatii sexuale cu mai multe persoane, intre care parlamentari,
politisti, magistrati, directori si oameni de finante, oferind si unele nume. Toti cei nominalizati au negat. 
  
  Saminta de scandal 
  
  Povestea a stirnit, se pare, minia grupului lui Raul Rus, care, sustine Bumbu, l-a amenintat cu moartea si
cu incendierea localului. Bumbu a facut plingere la Politie pentru ca a fost amenintat de  "Pricu", iar joi
dupa-amiaza a solicitat politistilor sa se deplaseze la restaurant pentru a-l proteja de un eventual atac al
tinerilor. In noaptea de joi spre vineri, Viorel Bumbu a sesizat din nou, telefonic, Politia despre faptul ca
un grup de tineri a amenintat personalul restaurantului. De fapt, Bumbu l-a vazut joi seara pe Raul Rus,
intr-un balcon al unui prieten de-al sau, Marius Plesa, care locuieste in blocul din fata restaurantului.
Bumbu a intrat in panica si  "a sunat adunarea"  rudelor si prietenilor sai, pentru a-l apara de un eventual
atac.  "M-au sunat si acasa si la restaurant si mi-au spus ca ma omoara ca pe o cioara, ca o sa ard in
local", ne-a declarat Bumbu.  "Ce era sa fac, sa stau sa-mi dea foc, numai daca muream nu ma puteam
apara". Se pare, totusi, ca Viorel Bumbu l-ar fi agresat pe Marius Plesa, prietenul la care s-a aciuat 
"Pricu", pe care l-a lovit cu palma si l-a tras de urechi. 
  
   "Este o inscenare a clanului Bumbu" 
  
  Intr-o declaratie acordata in exclusivitate ziarului nostru, Raul Rus a negat toate acuzatiile care i s-au
adus, atit de catre Natalia Victoria Perti, cit si de catre Viorel Bumbu. Raul Rus a subliniat ca nu este
vinovat de nimic, nu a fost invinuit de nici un organ de ancheta si ca a fost victima unei inscenari puse la
cale de cei doi, in complicitate cu Politia.  "Joi seara ma aflam cu totul intimplator acasa la Marius Plesa,
impreuna cu citiva prieteni. Nimeni nu a facut scandal sau galagie. Politistii au venit la usa
apartamentului, impreuna cu oamenii lui Bumbu, care au batut cu bitele in usa. Politistii au intrebat doar
cine e proprietarul apartamentului, au vorbit cu tatal lui Marius si nu a fost nici o problema. Curios este ca
politistii au trecut pe linga tiganii cu bite si nu i-au intrebat de ce au arme albe la ei, furci si topoare. Tot
tiganii au tabarit si in Club M, insa politistii i-au ridicat pe ceilalti consumatori. Cind a coborit din bloc,
Marius a fost agresat de Bumbu in fata parintilor sai, a politistilor si a unui cameraman TV", a declarat
Raul Rus, sustinind ca nu a avut nici un moment intentia de a-l agresa pe Viorel Bumbu sau sa atace
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personalul restaurantului. 
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