
Un tanar din Cisnadie l-a omorat pe tatal iubitei sale
Un tanar de 17 ani este cercetat pentru savarsirea infractiunii de omor, dupa ce l-a injunghiat pe tatal
iubitei sale, luni dupa-amiaza, acesta din urma decedand in cursul diminetii de marti. Potrivit Politiei
Sibiu, oamenii legii au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat din orasul Cisnadie a fost victima
unei infractiuni cu violenta, prezentand o plaga injunghiata. "La fata locului s-a deplasat echipa
operativa, in urma primelor verificari fiind stabilit ca intre victima, un barbat de 42 de ani, domiciliat in
localitatea Cisnadie, si agresor, un tanar in varsta de 17 ani, domiciliat tot in Cisnadie, existau
neintelegeri mai vechi pe fondul relatiei pe care cel din urma o avea cu fiica victimei. In cursul zilei de
ieri, intre cei doi s-a declansat un conflict spontan ce a degenerat in acte de violenta, in urma caruia
tanarul i-a aplicat victimei trei lovituri cu un cutit" , a declarat Luciana Baltes, purtatorul de cuvant al
Politiei Sibiu. 
  
  Cauza a fost preluata de procurori, care, dupa ce victima a decedat, in cursul diminetii de marti,
efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de omor calificat. "Victima a fost transportata de
urgenta la Spitalul Clinic Judetean Sibiu, unde, in ciuda eforturilor medicilor, a murit in cursul diminetii,
iar noi efectuam cercetari pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, fapta ce se pedepseste cu
inchisoarea de la 15 la 25 de ani" , a declarat Adriana Şandru, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe
langa Tribunalul Sibiu. 
  
  Se pare ca intre victima si agresor exista un conflict vechi, pe motiv ca agresorul intretinea relatii
sexuale cu fiica in varsta de 15 ani a victimei, de mai bine de un an, iar luni dupa-amiaza victima s-a
deplasat la domiciliul agresorului, pentru a-si lua copilul; in acel moment, a izbucnit o bataie in toata
regula, tanarul de 17 ani aplicandu-i barbatului de 42 de ani trei lovituri de cutit, cea mai grava fiind una
cu interesare pulmonara. (L. B.)
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