Fundulea: Fotbalist arestat
pentru proxenetism, viol,
șantaj
și
pornografie
infantilă
Este născut la 15.03.2001, fiind legitimat, încă din 2011, la
clubul de fotbal AFC Progresul Fundulea, cu numărul de carnet
15806. În cursul zilei de ieri, a fost arestat preventiv,
pentru o perioadă de 30 de zile, fiind acuzat de proxenetism,
viol, șantaj și pornografie infantilă. Este vorba de Cristian
Gheorghe Pigulin, fost elev al Liceului Tehnologic nr. 1
Fundulea.

La data de 26 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului
de Combatere a Criminalității Organizate Călărași, împreună cu
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate

Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Călărași, au
efectuat 2 percheziții domiciliare în județul Călărași, pe
raza orașului Fundulea, la domiciliul unor tineri bănuiți de
comiterea infracțiunilor de pornografie infantilă prin sisteme
informatice, viol, șantaj și proxenetism. S-a reținut că
tânărul Cristian Gheorghe Pigulin și un prieten al acestuia au
produs un material pornografic ce înfățișa o persoană vătămată
minoră, în vârstă de 16 ani, în care aceasta apare ca având un
comportament sexual explicit, material pe care ulterior l-a
răspândit în mediul din care victima făcea parte. Minora,
Mihaela J., este elevă a Liceului Tehnologic nr. 1 Fundulea.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a reținut faptul că,
în perioada anilor 2017 – 2019, Cristian Gheorghe Pigulin,

profitând de starea de vulnerabilitate psihică în care se afla
victima minoră (aceasta a avut o tentativă de suicid și a
suferit mai multe internări în spitale de specialitate), a
constrâns-o să întrețină cu acesta mai multe raporturi
sexuale. De asemenea s-a stabilit faptul că, începând din vara
anului 2019, acesta a determinat-o pe victima minoră, prin
aceleași metode de șantaj și de constrângere, să întrețină
acte sexuale cu diferite persoane de sex masculin, în scopul
obținerii unor foloase materiale. Cu ocazia perchezițiilor
efectuate au fost identificate și ridicate mai multe sisteme
informatice, medii electronice de stocare și 8 telefoane
mobile.

