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al
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om de afaceri
Robert Răduță, care deține în administrare salba de lacuri de
la Sărulești. Nu este prima dată când localnicii îi aduc
acuzații că este implicat în mai multe cazuri de omor.
Martor principal
Urluescu figura drept martor principal la o altă crimă,
petrecută în urmă cu un an. Pe 25 aprilie 2016, un tânăr din
comuna Ciorogârla, Sectorul Agricol Ilfov, a fost prins la
braconaj. Aflat în mijlocul bălții, acestuia i s-a pulverizat
spray paralizant în nas, ulterior înecându-se. Postul de
televiziune România Tv a prezentat acest nou caz care a șocat
opinia publică. În ziua dispariției, Virgil Urluescu trebuia
să se prezinte la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași,
pentru a da explicații în legătură cu omorul petrecut în urmă
cu un an. Pentru locitorii din zonă, e clar faptul că Urluescu
nu a dispărut, ci că a fost ucis, iar corpul acestuia a fost

ascuns fie în unul dintre lacurile din zonă, fie pe câmp. Sunt
și afirmații conform cărora acesta a fost decapitat. Un martor
a prezentat și această variantă. A afirmat că Urluescu nu a
dispărut, ci a fost ucis, în jurul orei 23:00, acesta
observând momentele de agitație de pe malul lacului Sărulești,
în momentul petrecerii omorului.
Procurorii nu au soluții
Balta este înconjurată cu gard de sârmă ghimpată și toată zona
este catalogată drept proprietate privată. Robert Răduță,
proprietarul, este cel care l-a trimis pe Urluescu în control,
de-a lungul lacului Sărulești, cu ajutorul unui autoturism. De
atunci nu a mai fost văzut. Mașina a fost găsită pe malul
lacului, cu toate ușile deschise. Era plină de mâl. În plus,
Urluescu, fost recidivist, intenționa să-și găsească un alt
serviciu. La Călărași, la audierile în legătură cu omorul
petrecut anul trecut, a fost însoțit în permanență de
proprietarul lacurilor, Robert Răduță. Dispariția lui Urluescu
nu este un mister. Misterios este locul unde acesta a fost
ascuns. Și misterios este modul în care procurorii nu au
reușit, nici după un an, să elucideze toate circumstanțele
uciderii tânărului din Ciorogârla, în urmă cu un an.
Procurorii nu au soluții în cazul respectiv, dar nici în cazul
dispariției lui Virgil Urluescu. Acesta a fost căutat timp de
3 zile, lucrătorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații
de Urgență Călărași pieptănând fundul lacului, fără nici un
rezultat.
Fără explicații
În schimb, soția lui Urluescu, și ea angajată pe proprietatea
omului de afaceri Robert Răduță, nu a mai fost primită la
muncă. Ulterior a început să primească amenințări. Copilul lui
Virgil Urluescu, un băiat în vârstă de numai 6 ani, în fiecare
zi, de dimineață până seara, întreabă unde este tatăl lui. Din
partea autorităților, însă, nu există nici un fel de

explicație legată de dispariția șefului de baltă de la
Sărulești. „A treia zi de căutări, ne-a dat afară din
proprietate, că e proprietatea dânsului.” Asta nu înțelege
soția acestuia: „Cum e posibil să dispară un om fix de la
locul de muncă de unde este trimis și să nu fie găsit? Asta
este a opta zi de când nu se știe nimic despre el.” După
dispariția lui Urluescu, ceilalți angajați ai lui Robert
Răduță au găsit mașina cu care acesta s-a deplasat în ziua
dispariției. Au mutat-o de la locul faptei. Soția lui Urluescu
nu înțelege nici de ce aceștia nu au anunțat-o în legătură cu
dispariția misterioasă a acestuia. Răduță nici nu a dorit să
discute cu ea. „L-am sunat, l-am căutat…”
Ipoteză-șoc
Localnicii îl consideră vinovat pe proprietarul bălții. În
plus, aceștia cred că există și o conspirație a tăcerii,
polițiștii din zonă, de pe raza comunelor Tămădău și
Sărulești, acționând în complicitate cu Robert Răduță, în
schimbul unor beneficii materiale. Fiindcă urma să fie prezent
în fața procurorilor, în calitate de martor al crimei de anul
trecut, pentru săteni explicația e simplă. „L-a chemat seara
la muncă, i-a zis așa, să se ducă acolo, la sălcii. Păi ce
zice?! Pune-i capul lui ăsta că altfel pe noi ne distruge!”
Cumnata lui Virgil Urluescu are și ea o ipoteză-șoc: bărbatul
a fost decapitat și dat la pești. Crede că a fost înghițit de
somni sau de sturioni. „Noi credem că este omorât. Domnul
Robert l-a trimis acolo! Pe la ora 8:)), când a plecat de la
muncă, s-a întâlnit cu domnul Robert și i-ar fi zis să se ducă
în locul respectiv, unde s-a întâmplat, unde au găsit mașina.
Acum o săptămână, el a zis că nu mai vrea să meargă la muncă,
i-a spus domnului Răduță că vrea să-și dea demisia.”
Căutări sistate
Un martor ar fi văzut că noaptea, în jurul orei 23:00, s-ar fi
certat. La puțin timp, un polițist din zonă, într-un cerc
restrâns, afirmă că Robert Răduță i-a făcut de petrecanie lui

Virgil Urluescu. „Ar fi văzut cineva că pe la 11 s-au certat
și că i-a luat gâtul. În vale i-a luat gâtul! Și-n apă dacă e
aruncat, deja…” La încercările repetate de a oferi o
explicație, milionarul Robert Răduță a tăcut. Alina Enechescu,
cea cu care Urluescu are un copil, spune că toate căutările au
fost sistate după trei zile. „De fiecare dată când întreb, mi
se spune că ancheta este în desfășurare.” De la dispariție, au
trecut 18 zile. „Nu mai știu ce să mai cred, ce să mai spun.
Cert este că el nu mai este, de două săptămâni nu știm nimic.
Cineva i-a făcut ceva! Doar nu pleca singur așa că i-a venit
lui să plece!” Băiatul o întreabă zi de zi unde este tatăl.
„Nu știu ce să-i răspund… El îl așteaptă, în fiecare zi mă
întreabă unde este, de ce nu mai vine. Nu știu, nu știu ce săi zic.”

