Săndulița: Noi date din cazul
Elodia de Sărulești
E dispărut din 25 aprilie 2017 și de atunci nimeni nu mai știe
nimic. Este vorba de Urluescu Virgil, un paznic de baltă de pe
domeniul controversatului om de afaceri Robert Răduță, situat
pe raza comunei Sărulești. La data dispariției, era îmbrăcat
într-un pantalon de trening, o bluză albastră și era încălțat
cu papuci.
Cele două piste
În schimb, figura ca martor principal într-un caz de crimă,
anchetatorii călărășeni citându-l, la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Călărași, chiar în ziua dispariției. Cu exact un an
în urmă față de data dispariției lui Urluescu, unui tânăr,
prins la braconaj, aflat în mijlocul bălții, i s-a pulverizat
spray paralizant în față. Acesta s-a înecat. Dosarul în cauză
nu este nici acum finalizat. În cazul dispariției lui
Urluescu, anchetatorii au mers inițial pe două piste. Prima
dintre ele este aceea a unui asasinat, cu ascunderea
cadavrului. După semnalarea dispariției lui Urluescu, de către
concubina acestuia, Alina Enăchescu, anchetatorii nu au găsit
la fața locului urme care să confirme ipoteza unei noi crime.
Cu toate acestea, lacul Sărulești a fost periat de scafandri
profesioniști și de către lucrătorii din cadrul
Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei
Călărași. Mașina folosită de Urluescu a fost găsită pe
marginea bălții. De-a lungul lacurilor din zona Sărulești,
calea de acces este DJ 303, cu ieșire la DN 3, spre București
– Constanța, în dreptul localității Călăreți și cu ieșire la
DN 31 Călărași – Oltenița, în dreptul localității Mănăstirea.
Martorul cu un ușor retard
În noaptea dispariției, sunt indicii conform cărora polițiștii

din zonă au afirmat că a avut loc o nouă crimă, pe domeniul
omului de afaceri Robert Răduță. Un alt martor al dispariției,
care afirmă că a auzit țipete venind dinspre baltă, în noaptea
în care Urluescu nu a mai fost de găsit, se teme să vorbească.
Omul este cunoscut cu un ușor retard și este îngrijitor de
capre. Dosarul se află în instrumentarea Parchetului de pe
lângă Tribunalul Călărași, fiind instrumentat de același
procuror ca și cazul tânărului omorât anul trecut, după ce i
s-a pulverizat spray paralizant în față, în timp ce se afla în
mijlocul bălții. Este vorba de Cornelia Manea. Pe aceasta,
concubina lui Urluescu, Alina Enăchescu, a acuzat-o că nu-i
oferă detalii legate de instrumentarea dosarului privind
dispariția paznicului de baltă. Urluescu Virgil, domiciliat,
fără forme legale, pe raza satului Săndulița, în vârstă de 35
de ani, e un recidivist cunoscut în zonă. A fost la pușcărie
pentru infracțiuni de furt calificat. La acest moment, singura
ipoteză plauzibilă pe care merg anchetatorii este aceea că
Urluescu Virgil a fugit, pur și simplu.
Au refuzat detectorul de minciuni
Sunt indicii conform cărora, în ziua dispariției, când urma să
fie reaudiat de procurori, în cazul asasinatului petrecut în
urmă cu un an, acesta ar fi urmat să fie reținut și prezentat
cu mandat de arestare preventivă, în fața judecătorilor. Nu
numai că acesta era martorul principal al acelei crime, dar și
principalul suspect. Urma să fie arestat și judecat pentru
crimă. Dar și să declare cine au fost complicii acestuia la
asasinarea tânărului din Ciorogârla, SAI, prins la braconaj,
în urmă cu un an. S-a speriat de această perspectivă și a
preferat varianta dispariției, fugind pur și simplu. În acest
demers, cu siguranță că a existat o înțelegere prealabilă
între acesta și mai mulți complici. E puțin probabil ca acesta
să fi fugit numai într-o pereche de pantaloni de trening, o
bluză și niște papuci. Cineva i-a oferit și banii necesari
pentru a fugi din țară, iar singurul care putea să-l ajute cu
așa ceva este chiar patronul Răduță. Ca fost recidivist,

perspectiva de a sta la pușcărie între 15 și 25 de ani a
cântărit greu în decizia luată de a fugi, fără să spună nimic
rudelor. Alina Enăchescu nu are date despre acesta de la data
dispariției. Știe, în schimb, că anchetatorii au dorit să
apeleze și la audierea martorilor, dar și a omului de afaceri
Robert Răduță, ajutați de detectorul de minciuni. Toți au
refuzat această variantă.

