Perversul
de
pe
strada
Locomotivei riscă ani grei de
pușcărie
A fost arestat preventiv la data de 24 iunie 2020, după ce
opinia publică națională s-a arătat scandalizată de o postare
făcută de acesta pe un site de socializare, în care era
prezentată o tânără făcând sex-oral cu un câine. Este vorba de
Viorel Niță, un brutar din Călărași, de pe strada Locomotivei.
Acesta se află, și la acest moment, în stare de arest
preventiv.

Dosarul acestuia, cu numărul 775/116/2020/a1, a trecut de
camera preliminară a Tribunalului Călărași, în sarcina lui
Viorel Niță reținându-se comiterea a nu mai puțin de 4
infracțiuni.

Niță urmează să fie judecat pentru trafic de minori, faptă
pentru care riscă între 3 și 10 ani de pușcărie. În cazul lui
Viorel Niță, traficul de monori, prevăzut de art. 210 NCP,
care pedepsește recrutarea, transportarea, transferarea,
adăpostirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării
sexuale a acestuia, este coroborat cu art. 210 NCP, alin. 1,

lit. a, în fapt dacă fapta s-a petrecut prin constrângere,
răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate, faptă
pentru care pedeapsa este de la 5 la 12 ani de pușcărie.

Niță este acuzat și de act sexual cu un minor, ca infracțiune

continuată, faptă prevăzută de art. 220 NCP, alin. și 4,
litera d, în fapt acesta a întreținut raporturi sexuale cu
Georgiana Dobre, o minoră provenind din centrele de plasament
de pe raza județului Călărași, în scopul producerii de
materiale pronografice. În acest caz, Niță riscă de la 3 la 10
ani de pușcărie.

Este acuzat, totodată, de pornografie infantilă, în baza art.
374, alin. 1 și 2, acesta riscând o altă pedeapsă cuprinsă
între 2 și 7 ani de pușcărie, pentru producerea, deținerea în
vederea expunerii sau distribuirii, achiziționarea, stocarea,

expunerea, promovarea, distribuirea, precum și punerea la
dispoziție, în orice mod, de materiale pornografice cu minori,
fapte săvârșite printr-un sistem informatic sau alt mijloc de
stocare a datelor informatice.

Cea de a patra acuzație adusă de procurorii Direcției de
Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și
Terorism, Biroul Teritorial Călărași, este aceea de agresiune
sexuală, în baza art. 219, alin. alin.1 şi 2 lit. c şi d, în
fapt actul de natură sexuală, cu o persoană, săvârșit prin
constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de ași exprima voința ori profitând de această stare, cu o minoră
care nu a împlinit 16 ani, cu scopul producerii de materiale
pornografice, în acest caz Viorel Niță, brutarul pervers de pe
strada locomotivei, riscând o pedeapsă privativă de libertate
cuprinsă între 3 și 10 ani.

