Scris de newsreporter pe 02 septembrie 2019, 11:52

Gheorghe Dinca, supus unei expertize
psihiatrice
Saptamana decisiva in ancheta de la Caracal! Gheorghe Dinca, principalul
suspect in tragedia soldata cu cel putin doua fete disparute, despre care se
crede ca ar fi murit, a fost adus duminica in arestul central din Bucuresti, iar
luni va fi supus unei expertize psihiatrice, potrivit B1TV. Astfel, se va stabili
daca Dinca a avut discernamant sau nu cand le-a ucis pe cele doua fete din
Caracal, relateaza stiripesurse.ro.
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El ar putea fi audiat de procurorii DIICOT.
Gheorghe Dinca a fost audiat pana acum de procurorii DIICOT Bucuresti doar de doua ori.
Declaratiile barbatului de 66 ani din Caracal par trase la indigo atunci cand vorbeste despre
uciderea Alexandrei si a Luizei: „Nu recunosc infractiunile de viol si subsecvent infractiunea de
trafic de persoane si infractiunea de trafic de minori".
Prima data, inculpatul Gheorghe Dinca a fost audiat de procurorii DIICOT Bucuresti pe data de
28 iulie, iar a doua oara pe 1 august 2019. De fiecare data a dat cate doua declaratii, una
referitoare la uciderea Alexandrei Macesanu, iar cealalta la uciderea Luizei Melencu. in toate
declaratiile, Dinca a avut grija ce a spus.
Nu a recunoscut ca le-a rapit pe Alexandra si Luiza sau ca le-ar fi violat. Cand a povestit, de

exemplu, ca a lasat-o pe Alexandra singura in casa, Dinca a scos in relief ca, de fapt, el nu dorea
sa-i faca rau.
„inainte sa plec i-am legat picioarele intre ele, la un spatiu de 30-40 de cm, astfel incat sa fie mai
libera in miscari, cu sfoara groasa de balot si cu o sfoara mai groasa am legat-o de scheletul
metalic al patului. I-am lasat mainile libere si am legat-o cu banda de scotch la ochi, ca sa nu
vada”, a declarat Gheorghe Dinca.
Mai mult, barbatul a sustinut in fata anchetatorilor inclusiv varianta ca a incercat sa le ajute atunci
cand le-a vazut pe fete cazute la pamant. Din cele patru declaratii reiese ca Dinca pare sa stie
foarte bine ca pedeapsa pentru „lovituri cauzatoare de moarte” este mult mai blanda decat cea de
„omor”, scrie Adevarul.
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