
Parintii celor doi tineri morti la Boita si-au identificat copiii
Momente dificile pentru familiile celor doi tineri gasiti morti langa padurea din Boita. P[rinii si-au
identificat copiii doar dupa haine si dupa bunurile pe care le aveau asupra lor. Dupa doua luni de la
deces, cadavrele celor doi tineri erau in stare avansata de putrefactie, astfel ca o identificare a trupurilor
lor ar fi fost imposibila. Parintii au recunoscut, insa, lucrurile personale si nu isi pot imagina ce a dus la
acest sfarsit. Sufletele le sunt cu atat mai grele cu cat nu stiu, in acest moment, daca Ileana si Bogdan au
fost plecati in Germania sa practice medicina, asa cum le-au spus, sau daca aceasta a fost o minciuna
inventata pentru cei ramasi acasa. Cert este ca cei doi primeau sume importante de bani din partea
parintilor. in plus, parintii fetei nu au avut habar, spun procurorii, de faptul ca Ileana si Bogdan nu au
practicat niciodata medicina in Romania. 
  
  Casatoriti din 2006
  
  Ileana si Bogdan Buta s-au casatorit in 2006. Erau inca studenti pe atunci, la Facultatea de Medicina din
Cluj. Dupa finalizarea studiilor, ei s-au mutat la Baicoi, la domiciliul parintilor lui Bogdan, unde au
ramas pana in iunie 2011, cand au spus tuturor ca pleaca in Germania. Potrivit procurorilor, familia fetei
nu a stiut ca cei doi nu au practicat niciodata medicina in Romania. "S-au casatorit in anul 2006.
Apartinatorii spuneau ca erau niste copii foarte linistiti, care nu au creat niciodata probleme. Singurul
aspect pe care nu l-au cunoscut parintii fetei a fost acela ca cei doi nu au practicat niciodata medicina pe
teritoriul Romaniei ", a spus procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, Andreea Roman. 
  
  Din momentul in care cei doi au parasit domiciliul parintilor, cu destinatia Germania, adica din luna
iunie 2011 pana in luna mai 2012, cand parintii au vorbit ultima data cu ei prin intermediul internetului,
parintii le-au trimis celor doi, bani in conturi bancare si nu au vorbit niciodata la telefon. "Parintii au
cunostinta de faptul ca cele doua victime, in luna iunie 2011 au plecat in Germania pentru a practica
medicina pe teritoriul acelei tari. Au avut contact cu ele pana in luna mai 2012, data de la care nu au
mai stiut nimic despre cele doua persoane. in toata aceasta perioada de aproape un an de zile au
comunicat prin intermediul messenger-ului, mail-ului, victimele comunicand ca sunt bine, sunt in
Germania, practica medicina, urmand sa obtina mai multe relatii in momentul in care vor fi angajati
definitiv si vor primi si salariul. Din mai 2012 pana in data de 14 august cand au fost gasiti in locul in
care au fost gasiti nu a mai stiut nimeni nimic despre ei. Deocamdata nu stim cu certitudine daca au fost
plecati din tara. Aceasta este varianta pe care o cunosc parintii: ca in iunie 2011 au plecat in Germania.
Dar este o varianta cunoscuta numai de parinti si deocamdata neconfirmata, care se afla in curs de
verificare. Telefonul mobil nu a fost gasit, ci doar incarcatorul. Ei au tinut legatura cu parintii doar prin
intermediul internetului, nu prin telefon. Au primit bani de la parinti. E vorba de sume importante.
Parintii au trimis in conturi bancare. E posibil ca banii sa fi fost scosi si din tara. Urmeaza sa verificam
", a mai spus procurorul Andreea Roman. 
  
  in prezent se efectueaza analize fizico-chimice, vor fi dispuse expertize pe bunurile gasite la fata locului
si, spune procurorul de caz, nu este exclusa nicio varianta, nici cea a unui omor, dar nici cea a unei
sinucideri sau a unei morti accidentale, deoarece, avand in vedere gradul avansat de putrefactie si
scheletizare a cadavrelor, la autopsie nu au mai fi putut fi identificate urme de violenta. "Cele doua
cadavre cu identitate necunoscuta depistate in data de 14 august 2012 pe coasta dealului Poale intre 
Talmaciu si Boia au fost identificate cu certitudine ca fiind victimele Buta Ileana si Buta Bogdan, ambele
din judeul Prahova. in prezent se efectueaza cercetari, nefiind stabilita in concret cauza mortii. Se
efectueaza cercetari atat sub aspectul savarsirii unei infractiuni de omor calificat, luandu-se in
considerare si ipoteza sinuciderii sau o alta cauza accidentala a mortii ", a mai spus Andreea Roman. 
  
  Parintii, devastati
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  Familiile celor doi soti au venit luni la Sibiu, unde, dupa mai bine de patru ore de audieri, au plecat de la
Parchet sfasiati de durere. "Nu stim ce s-a intamplat! Ne-am dori si noi sa stim. Noi ii stiam in Germania
", a spus mama baiatului. 
  
  Ei au mers de la Parchet la Boita, acolo unde trebuie sa inregistreze decesul copiilor lor, apoi isi vor
duce mortii acasa, in judetul Prahova.
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