ROMANIA, TARA COPIILOR DISPARUTI – Statistica alarmanta a Politiei Romane: la 1 august 2019, in baza de
date a IGPR figurau 2.613 persoane disparute. Dintre acestea, 481 sunt minori. In Olt, judetul unde actiona
Gheorghe Dinca, nu se stie nimic despre 51 de persoane, printre care si un copil: „Informatiile sunt rezultate la
momentul consultarii bazei de date, care se afla intr-o permanenta dinamica, zilnic si de mai multe ori pe zi
operandu-se modificari in functie de situatia operativa”

Scris de Bogdan GALCA

O tara intreaga este oripilata si revoltata de zile bune in urma
cazului de la Caracal, dupa ce Gheorghe Dinca a marturisit ca le-a rapit si apoi chiar ucis pe Alexandra Macesanu
(foto dreapta) si Luiza Melencu (foto stanga), iar autoritatile si-au devoalat incompetenta si poate chiar
complicitatea. Tragedia de la Caracal scoate insa la iveala o realitate infioratoare. Un fenomen cat se poate de
ingrijorator.

O tara intreaga este oripilata si revoltata de zile bune in urma
cazului de la Caracal, dupa ce Gheorghe Dinca a marturisit ca le-a rapit si apoi chiar ucis pe Alexandra Macesanu
(foto dreapta) si Luiza Melencu (foto stanga), iar autoritatile si-au devoalat incompetenta si poate chiar
complicitatea. Tragedia de la Caracal scoate insa la iveala o realitate infioratoare. Un fenomen cat se poate de
ingrijorator.

Mai exact, conform datelor pe care Lumea Justitiei le prezinta in exclusivitate, in evidentele Inspectoratului
General al Politiei Romane figurau, la 1 august 2019, nu mai putin de 2.613 persoane disparute. Dintre
acestea 481 sunt minori! (vezi facsimil 1) Interesant este ca pe site-ul IGPR sunt postate pozele a doar 17
minori disparuti, probabil cei pentru care s-a obtinut acordul familiilor in ceea ce priveste mediatizarea.
Avand in vedere cifrele furnizate de Politia Romana la solicitarea Lumea Justitiei, vorbim despre o
statistica terifianta care arata ca Romania este in prezent tara copiilor disparuti. Incredibil este ca unii dintre
minori sunt de negasit de mai bine de zece ani, iar autoritatile sunt incapabile sa stabileasca ce s-a intamplat cu
acestia, daca se mai afla in viata sau daca au cazut in gherele gruparilor de proxenetism sau trafic de persoane.
51 de persoane fara urma, in “fieful” lui Gheorghe Dinca
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Alarmanta este inclusiv situatia din judetul Olt, judet in care actiona Gheorghe Dinca. Astfel, potrivit raspunsului
oferit de IPJ Olt in 7 august 2019 la solicitarea Lumea Justitiei, in evidentele politiei figurau 51 de persoane
disparute, printre care si un copil (vezi facsimil 2).
Vazand toate aceste cifre, ne intrebam:
-ce s-a intamplat cu persoanele, inclusiv cu cei 481 de minori disparuti din toata tara?;
-cati dintre cei disparuti mai sunt in viata, avand in vedere cazul Caracal?
-cate dintre persoanele disparute au fost rapite si obligate sa se prostitueze sau supuse la alte
tratamente?
Trebuie precizat ca exista posibilitatea ca din 1 august 2019, data la care la nivel national figurau 2.613 persoane
disparute, situatia sa se fi schimbat. Cazul fericit ar fi acela ca autoritatile sa fi gasit unele dintre persoanele
disparute. La polul opus, este posibil sa se fi marit numarul persoanelor disparute. De altfel, chiar Politia Romana a
tinut sa faca precizarea ca situatia este in continua schimbare: „Facem mentiunea ca informatiile oferite in
prezentul raspuns sunt cele rezultate la momentul consultarii bazei de date, care se afla intr-o permanenta
dinamica, zilnic si de mai multe ori pe zi operandu-se modificari in functie de situatia operativa din
domeniu”.
Iata raspunsul comunicat de IGPR:
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