Dor Mărunt: A agresat sexual
o minoră în vârstă de 12 ani,
după care s-a sinucis
În două rânduri a mai fost acuzat de viol, conform unor date
preliminare, motiv pentru care ar fi stat, un timp, la
pușcărie. La acest moment, locuia singur, în două rânduri de
case, chiar în centrul satului Dor Mărunt. Se numește
Laurențiu Popa, în vârstă de 56 de ani, și s-a sinucis în
cursul zilei de azi. Stătea singur de circa 1 ani, asta după
ce bătrâna cu care locuia, mama acestuia, a decedat.

Atinsă, în mod repetat, în zonele
intime

Prin Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție județean
Călărași, ni se confirmă faptul că, în urmă cu două zile,
împotriva acestuia a fost depusă o reclamație privind
comiterea infracțiunii de agresiune sexuală asupra unei minore
în vârstă de 12 ani, vecină cu acesta. “Mama fetiței a sesizat
acest aspect, numai că s-a confirmat, prin Serviciul Județean
de Medicină Legală, că nu a avut loc un act sexual propriuzis”. Fetița a fost luată de Laurențiu Popa, dusă în casă și
atinsă, în mod repetat, în zonele intime. Mama fetiței care a
acuzat agresiunea este cunoscută în sat drept Ani a lui
Tubureasa. Locuiește câteva case mai sus de locuința
decedatului Laurențiu Popa, într-o clădire dărăpănată. Are doi
copii, un băiat și pe fetița de 12 ani, aceasta crescându-i
singură de mai multă vreme.

S-a sinucis prin electrocutare
“Laurențiu Popa nu prea era întreg la minte”. A fost găsit,
azi, electrocutat, în casă. “L-a găsit curentat, în casă. S-ar
fi luat de o fată, la o vecină, aici”. După reclamarea
agresiunii, Laurențiu Popa a fost contactat de polițiști,
telefonic. A stat ascuns vreme de 24 de ore. S-a certificat,
cu ajutorul unei camere de luat vederi, de la un magazin din
zonă, că Laurențiu Popa a pătruns, în curte, cu fetița de 12
ani, în data de vineri, 2 august, în jurul orei 17:00. A ieșit
cu aceasta o oră mai târziu. La fața locului, cercetările
criminalistice erau pe sfârșite. Mătușa acestuia, chestionată,
declară că nici ea nu știe mai multe amănunte. “Azi-dimineața
am primit vestea, am venit… Eu eram în câmp, la porumb. Și mia zis sor-mea: ce faci? Uite, sunt în câmp. Vino fuga pân-la
noi că Laurențiu s-a electrocutat. Atâta știu.” Mătușa
acestuia cunoaște faptul că Laurențiu Popa ar fi încercat să
abuzeze sexual o fetiță în vârstă de 12 ani: “Am auzit ceva,
dar nu-i adevărat. A dus-o la doctor și n-a…, e virgină, nu s-

a-ntâmplat nimic”. Afirmă că între agresor și mama fetiței
exista o relație de prietenie și că fetița acesteia venea în
mod regulat în casa agresorului. “Când nu era acasă, îl suna
pe Laurențiu, Laurențiule, du-te și vezi ce fac copiii. Au
fost prieteni toată viața.”

Mătușa acestuia crede că a fost
băut

Mătușa acestuia nu știe ce s-a întâmplat cu adevărat între
nepotul ei în vârstă de 56 de ani și fetița de 12 ani. “O fi
fost băut, o fi luat-o puțin de gât, o fi pupat-o, cine știe…
Dar nu i-a făcut nimic, e virgină, e nedeflorată, n-are nici o
problemă fata”. Același lucru ni se spune și la domiciliul
minorei: “Nu s-a întâmplat nimic cu fata, vedeți-vă de treabă!
Vă rog să vă vedeți de treaba dumneavoastră, că vă dau în
judecată!” Unul dintre vecini spune despre Laurențiu Popa că
ar fi fost un băiat de treabă: “Eu acum două zile am auzit că

ar fi violat o fată.” Trupul acestuia a fost ridicat de
Serviciul de Medicină Legală Călărași în jurul orei 13.00.

