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Fiica lui Gheorghe Dinca: Daca e adevarat ce a
facut nu o sa-l iert
Fiica lui Gheorghe Dinca a declarat ca nu o sa-si ierte tatal, daca va fi gasit
vinovat pentru crimele din Caracal, si a adaugat ca acesta nu a fost niciodata
un om violent, de aceea familia a fost socata de acuzatiile care i se aduc, scrie
Mediafax.
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„E distrusa (mama sa, n.r). Legat de mama mea o sa fie niste declaratii. (...) Eu nu scuz, daca e
adevarat ceea ce a facut nu o sa-l iert. Nu am cuvinte sa ma exprim daca e fapta, sa fim intelesi.
Mama mea nu are nicio legatura. Nu a lucrat niciodata - nici tatal - in Bari sau pe langa Bari sau
in zona de sud. Nu exista asa ceva. Mama mea a lucrat pana in ultima zi - acte au fost depuse la
autoritati - a lucrat cu carte de munca intr-un restaurant. Nu in zona Bari”, a declarat fiica lui
Gheorghe Dinca, la Antena3.
Daniela Dinca a mai spus ca tatal sau nu i-a lovit niciodata.
„Nu a fost niciodata violent, sa ne bata sau sa-i rupa mamei o mana sau sa innegreasca un ochi.
(...) Niciunul nu e implicat in niciun trafic. Si se poate verifica. (...) Eu stiu ca lucra intr-un service,

nu lipsea niciodata, mai mult de ora 10-11 nu stiu sa fi plecat. (...) in ziua de azi nu mai bagi
mana in foc pentru nimeni. Din punctul meu de vedere si al familiei, am fost foarte socati sa aflam
aceasta fapta. Se pare ca pana in momentul de fata sunt indicii ca ar fi facut. Nu vreau sa ma
gandesc ce simt parintii aia, pentru ca oricum sunt mai distrusi decat noi, sunt doua dureri
diferite, a lor mai mare decat a noastra”, a mai spus aceasta.
Fiica principalului suspect al crimelor din Caracal spune ca vrea sa fie incheiata ancheta ca sa-si
poata privi tatal: „As vrea sa-l privesc in ochi sa-l intreb sa vad daca a facut si daca s-a gandut o
clipa la acei copii si la copiii lui”.
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