Ca la nebuni: Deși are soț
acuzat, în repetate rânduri,
de
violență
domestică,
senatoarea Roxana Natalia
Pațurcă spune că acest gen de
infractori
trebuie
descurajați / Video

Până
unde
poate
ajunge ipocrizia, în
politică, e greu de
presupus,
dar
aceasta îmbracă, de
cele mai multe ori,
forme hilare. Roxana
Natalia
Pațurcă,
senatoare
de
Călărași, din partea
Partidului
Social
Democrat,
recent
căsătorită
cu
primarul
comunei
Borcea,
Theodor
Aniel Nedelcu, întro postare făcută pe
o
rețea
socializare,

de

precizează că data
de 25 noiembrie este
“Ziua Internațională
de
eliminare
a
violenței împotriva
femeilor”.
Căsătorie la 10 zile de la pronunțarea divorțului
“Cu siguranță, mai sunt multe de făcut în acest domeniu, dar,
odată cu îmbunătățirea legislației și aplicarea ei cu
strictețe, trebuie să lucrăm și la mentalități și la
prejudecăți. Probabil aceasta este cheia eliminării violenței
împotriva femeilor, nu numai în România, ci oriunde în lume –
aplicarea legii și schimbarea mentalităților care favorizează
acest tip de comportament agresiv împotriva persoanelor de sex
feminin”, spune senatoarea de Călărași. Roxana Natalia Pațurcă
s-a căsătorit cu Theodor Aniel Nedelcu, primarul comunei

Borcea, devenit, ulterior, Theodor Aniel Nedelcu-Pațurcă, la
data de 7 iulie 2018, exact după 10 zile de la data la care
Tribunalul Călărași a pronunțat divorțul acestuia de Verginica
Nedelcu, devenită Oxaniu, cu care acesta are un copil.
Divorțul s-a pronunțat din culpa exclusivă a primarului
comunei Borcea. Fosta soție, cu care are un copil, l-a
reclamat, în repetate rânduri, de agresiuni fizice. Theodor
Aniel Nedelcu-Pațurcă se află, la nici 39 de ani, la a treia
căsătorie.
Când a degenerat căsnicia dintre Aniel și Verginica
“E al doilea copil pe care-l părăsește”. Fosta soție ne spune
că Theodor Aniel Nedelcu, devenit și Pațurcă, și-a părăsit
primul copil când acesta nu avea vârsta de 3 luni. Afirmă că
prima căsătoria a acestuia s-a destrămat pentru că era extrem
de violent. “Am și certificat medico-legal”. Verginica
Nedelcu, devenită, după divorț, Oxaniu, afirmă că și ea a fost
agresată în mod repetat și uneori cu bestialitate. “Cum a
murit tata, cum a început să mă omoare cu bătaia.” Căsnicia
acesteia cu primarul comunei Borcea, precizează aceasta, a
fost una deosebit de dificilă. “Mi-a rupt mâna. Am căzut în
sufragerie și mi-a pus piciorul pe gât… E prea jigodie, omul.
Dacă era tată de copil, ziceam că nu ne potrivim noi unul cu
altul, dar o comună întreagă știe cum îl caut să vină să-și
vadă copilul și fuge… Două plângeri penale am avut la poliție
și le-am retras pe-amândouă, că-mi spunea că, dacă rămâne fără
servici, nu are cu ce crește copilul. Și nici bani la copil
nu-mi dă.” Aceste declarații au fost făcute de Verginica
Nedelcu, devenită, după divorț, Oxaniu, cu un an înainte ca
Roxana Natalia Pațurcă, senatoare PSD de Călărași, să se
căsătorească cu acesta. Nu sunt date care să certifice că
situația din familia Theodor Aniel Nedelcu și Verginica
Nedelcu a degenerat, ducând, în final, la ruperea căsătoriei,
ca urmare a faptului că primarul comunei Borcea avea, în
același timp, o legătură extraconjugală cu senatoarea Roxana
Natalia Pațurcă.

Roxana încurajează femeile să demaște violența domestică
“Problema asta cu mâna are 4 ani. Eu pot s-aduc certificat
medico-legal, n-are nici o treabă cu ce spune ea”, a fost
reacția primarului acuzat de violență domestică. Recunoaște că
Verginica Nedelcu, devenită Oxaniu, i-a făcut mai multe
plângeri, pe motiv că ar fi agresat-o. “N-am făcut nimic.
Uitați-vă, certificatul medico-legal e luat după două luni…
Pozele alea pentru ce spune ea că e bătută, uitați-vă, nu mai
e cu mine de 3 ani…,ăă, de 3 luni… Am vrut să vin la ea,
pentru că ea nu mai locuiește cu mine de 3 luni, și-acolo îmi
făcea circ, îmi făcea spectacol… Toate documentele astea
trebuie probate într-o instanță”. Tribunalul Călărași a
desfăcut căsătoria celor doi din vina exclusivă a soțului. Pe
astfel de spețe, actuala soție a primarului comunei Borcea,
Roxana Natalia Pațurcă, afirmă că toate femeile care sunt
victime ale violențelor domestice trebuie încurajate să
demaște astfel de fapte. “Sesizați autoritățile în cazul în
care asupra voastră se produc agresiuni de orice fel. Doar
descurajând agresorii vom putea lupta eficient împotriva
acestui gen de infracțiuni și vom putea să trăim într-o
societate care, sunt convinsă, se va dovedi din ce în ce mai
civilizată.”
Soția a devenit, instantaneu, nervoasă

“Acum 4 ani de
zile, se poate
verifica,
avem
documente, dânsa
s-a-mpiedicat și
și-a rupt mâna.
Și-acum, când e
rău, scoate și cu
mâna, de-acum 4
ani, scoatem toate
că, de, ce dovadă
am. Există un domn
care ne-a montat
mobila, noroc că
știe și dânsul ceam pățit cu doamna
Verginica Nedelcu,
că i-a făcut capul
mare și lui cel
care
a
montat
mobila, că de ce
nu i-a montat-o
bine,
că
s-ampiedicat de ea
și-a rupt, dar e
vorba de 4 ani de
zile! Automat, s-a
dus cu mâna aia
după 4 ani și…”
Întrebat în mod
expres dacă și-a
bătut soția de la acea dată, răspunsul primarului Theodor
Aniel Nedelcu a fost categoric: “Domnule, nu am bătut-o
niciodată. Când a spus ea că am bătut-o, erau martori, era o
femeie bătrână, de 70 de ani, care a confirmat că nu i-am
făcut nimic. Adevărul va ieși la suprafață, credeți-mă!” În
schimb, la acel moment, Verginica Nedelcu, devenită, între

timp, Oxaniu, ne-a arătat mai multe certificate medico-legale.
“Domnule, alea trebuie verificate că, vă dați seama, oricine
poate să spună orice.” Theodor Aniel Nedelcu, devenit, între
timp, Pațurcă, spune că fosta căsătorie s-a destrămat din
următoarele cauze: “Dintr-odată, soția mea a început să devină
foarte nervoasă… Întrebați-o pe doamna!”
Acest gen de agresori trebuie descurajați
“Mi-am luat bătaie pentru două lenjerii, că n-a vrut să
plătească două lenjerii… La ora 3, când m-am dus să iau
lumânarea de botez, el dormea în casă, fiul satului dormea în
casă. La ora 3!… Ăsta e prea boschetar, ăsta nu se numește
tată și om al societății! Te denigrez pentru că nu ești om! Mă
rog de el, de 3 săptămâni, vino să-ți vezi copilul… Dacă eu am
plecat și sunt nebună, profesoara de ce a plecat cu un copil
de 3 luni?” Ulterior, fosta soție a reclamat, prin 112, faptul
că a fost agresată de Theodor Aniel Nedelcu, devenit, la data
de 7 iulie, și Pațurcă, pe raza comunei Vlad Țepeș. La
momentul actual, acesta trăiește o frumoasă poveste de
dragoste cu senatoarea PSD Roxana Natalia Pațurcă, cea care
condamnă, cu atâta ipocrizie, violența domestică. Aceasta
afirmă că acest gen de agresori trebuie descurajați, pentru că
numai astfel femeile pot lupta împotriva acestui gen de
infracțiuni.

