Criminalii din Drajna au fost
trimiși în judecată. Aceștia
riscă închisoarea pe viață
În cursul zilei de 21 martie 2018 au fost trimiși în judecată
cei doi criminali adolescenți, din satul Drajna Nouă, județul
Călărași, pentru comiterea infracțiunii de omor calificat.
Este vorba de Simion Andrei și Tănăsie Ionuț Cristian.
Omor cu premeditare
Cei doi au fost trimiși în judecată pentru omor cu
premeditare, faptă pentru care Noul Cod Penal prevede
închisoare de la 15 la 25 de ani sau închisoare pe viață. Cei
doi tineri au măcelărit doi soți, după ce au făcut autostopul,
în zona Drajna Nouă, pe DN3A, în cursul serii de 24 noiembrie
2017. Au fost luați la ocazie iar aceștia, în dreptul satului
Tudor Vladimirescu, au cerut șoferului să oprească
autoturismul. În acel moment, cei doi, care stăteau pe
bancheta din spate, au scos cuțitele și au tăbărât pe aceștia.
Șoferul, un bărbat de 58 de ani, a fost găsit de polițiști, la
fața locului, în stop cardiorespirator, cu gâtul tăiat. Soția
acestuia a fost și ea înjunghiată, dar a scăpat cu viață.
prinși după o săptămână
Femeia atacată se numește Violeta Constantin, iar bărbatul
acesteia, care nu a supraviețuit, se numește Ion Constantin.
Cei doi erau din municipiul Călărași și se duceau în satul
Ștefan cel Mare, la casa părintească. Criminalul Cristian
Tănăsie este născut la data de 26 iulie 2001, iar Andrei
Simion este născut la data de 27 noiembrie 1999. Tânărul de 16
ani era elev al Grupului Școlar Danubius Călărași, în clasa a
X-a. Simion, care doar își serbase majoratul, minor la data
comiterii omorului, era elev al Liceului Tehnologic Alexandru
Ioan Cuza Slobozia. Polițiștii i-au prins după o săptămână de

la data comiterii faptei. Existau indicii că aceștia sunt
autorii oribilei crime, însă oamenii legii au vrut să se
convingă dacă au mai fost și alți complici.
Mobil șocant
Cu o săptămână înainte de crimă, cei doi tineri și-au procurat
două cuțite, tip fluture, de la un magazin din Slobozia. Și-au
premeditat faptele. Mobilul crimei a fost unul absolut
rizibil. Tânărului de 16 ani avea o relație cu o femeie, de pe
raza satului Drajna. Femeia este în vârstă de 28 de ani, are
doi copii minori, lăsați la părinții fostului soț. Femeia este
plecată de-acasă, lucrează, ca menajeră, la hotelul Savoy din
Brașov. Femeia se numește Ramona Ghionoiu. Cei doi tineri ar
fi urmat să fure o mașină și să fugă la ea, la Brașov. Nu
aveau carnet de conducere. Femeia a locuit în sat, iar cu
tânărul de 16 ani avea o relație de natură sexuală. Cristian
Tănăsie a mai fost la ea, a lucrat, într-un timp, în vacanță,
și acesta, ca ajutor de ospătar exact unde femeia este
angajată, în Brașov. Țineau legătura pe rețeaua de socializare
Facebook. Cei doi tineri au plănuit din timp atacul. Și-au
spus că, pentru a ajunge la ea, le este necesară o mașină. Așa
s-a derulat crima din data de 24 noiembrie 2017.
5 părți civile
În dosarul înregistrat pe rolul Tribunalului Călărași, sub
numărul 436/116/2018, alături de cei doi criminaliautostopiști, Simion Andrei și Tănăsie Ionuț Cristian,
figurează, ca părți civile, Constantin Michael George,
Constantin Violeta, Constantin Michael Ionuț, Constantin Lucia
și Constantin Elena. Gestul celor doi adolescenți a șocat
opinia publică.

