
Satenii il apara pe Nicolae Lascu
Despre tanarul inchis langa Madrid sub acuzatia de fraude cu carduri bancare, consatenii spun ca n-a
furat nimic niciodata.

 Sunt 108 zile de cand sibianul Nicolae Lascu, originar din satul Nou, comuna Rosia, se afla in greva
foamei in penitenciarul spaniol Valdemoro. Are 27 de ani si e plecat in Spania la munca de aproape 4 ani.
A terminat zece clase si era un om muncitor iar inainte sa-si ia destinul in maini si sa plece pentu un trai
mai bun in Peninsula Iberica el a lucrat la intreprinderea Libertatea. „Nu era un om agresiv sau care sa fie
cu ochii dupa furat. Ne intelegeam foarte bine, il cunosc din 1992 si nu stiu sa fi furat vreodata ceva ",
afirma Mihaila Coman, un consatean al lui Nicolae Lascu. „Era baiat muncitor, dar a plecat in Spania ca
sa castige mai bine ", continua Mihaila. Tatal lui Nicolae este si el plecat in Spania de vreo opt luni unde
repara calculatoare la o firma de IT. „Tata lui Nicu este un om foarte priceput, aici in tara repara masini,
acolo repara calculatoare. Dar s-a despartit de nevasta, care inca e in Sibiu ", mai spune vecinul. Maria,
mama lui Nicolae, lucreaza ca femeie de serviciu la Politie in municipiul Sibiu. „Nu lasa ea Politia pe
Spania. Acum nu se mai gaseste de munca acolo, cine se duce se duce sa scoata bani cu carti de credit
contrafacute ", este de parere Mihaila. Vecinii nu-l invinovatesc si nu-l judeca pe Nicolae pentru fapta
pentru care este arestat preventiv, considerand ca fiecare raspunde pentru pacatele lui. Singura problema
este calul lui Nicolae. „Cand a fost inchis, ne-a transmis prin tac-su sa avem noi grija de calul lui. Dar nu
ne-a trimis si bani pentru asta. Noi ce sa facem cu calul? Cui sa-l vindem? Cine mai cumpara acum cai?
", se intreaba Mihaila. Daca nu va muri din cauza infometarii, procesul lui Nicolae va incepe in
septembrie, dupa vacanta judecatoreasca. El protesteaza pentru judecarea in stare de libertate,
afirmandu-si tare si raspicat nevinovatia.
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