
<b>Unde sunt Blaga si Lotreanu?!</b>
Sunt intrebarile pe care si le pun in acest moment anchetatorii, cei care in dimineata zilei de joi au arestat
9 indivizi in urma a 12 descinderi facute in Sibiu.  Surse abilitate sustin au fost perchezitionate si
domiciliul lui Eugen Blaga, patronul clubului de noapte Anaconda si domiciliul lui Ciprian Lotreanu.
Despre Blaga se stie ca este cautat in strainatate, nu se stie exact unde, dar de Lotreanu nimeni nu spune
nimic.
  
  Surse abilitate sustin ca formalitatile de urmarire prin INTERPOL pentru Eugen Blaga sunt deja in
derulare. Capul acestei retele, prinse joi , nu a fost de gasit, iar o persoana apropiata lui sustinea ca este
plecat din tara inca de duminica. Se pare ca acesta a reusit sa fuga, in Spania sau Germania. Despre
Ciprian Lotreanu, un alt apropiat al celor care au fost retinuti nu se stie nimic. Se pare ca oamenii legii au
perchezitionat si locuinta acestuia dat tot ei sustin ca Lotreanu n-ar avea legatura cu dosarul clanului
Anaconda motiv pentru care nu este cautat. 
  Comentarii la adresa lui Lotreanu
  Comentariile pe acest subiect continua sa fie postate de cititori pe site-ul www.ziaruldesibiu.ro. Cele
mai multe fac referire la Lotreanu, cel despre care nu se spune nimic oficial si nici neoficial.  "De ce
Lotreanu este liber? Acest gainar ar trebui sa fie in arestul politiei." , scrie un cititor.  "Lotreanu asta e un
tip needucat care da cu pumnul. E un sclav, dar asta nu il disculpa. Gunoaiele astea umane respecta alte
reguli, de aceea noi cei care respectam legea devenim vulnerabili in fata lor. Drumul lor e cu sens unic,
spre puscarie, dar pana atunci sufera si oameni nevinovati din cauza lor.  "Nu va mai dati cu parerea atatia
daca nici macar nu cunoasteti omul.... Ce invitatii, ce meciuri va trebuie?.... In scandalul de la Urgenta,
Lotreanu a fost cu mana goala ceilalti "smecheri" erau cu cutite, sabii si alte arme albe... Faceti meciuri si
invitatii cu aia daca sunteti asa buni si aveti curaj sa va bateti cu ei... poate ajungeti si voi unde e Lica
acum... Lotreanu, gainar sau cioban asa cum l-ati numit voi, este doar un baiat care crede prea mult in
prieteni... acum probabil s-a lecuit ....." , scrie un alt cititor.  "Bravo Dragomir si toti care scrieti aici. A
venit timpul sa ne razbunam pe aceste brute. Ia cativa colegi de la karate si faceti antrenament, cu sacul
ala imputit de Lotreanu. Sa vedem daca mai arata cu pumnul si bata spre oameni. Nu lasam sa ne
murdareasca imaginea orasului asa magari" , spune un alt cititor.  
  Gabriela ROMAN
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