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Gheorghe Dinca explica pas cu pas ce a facut
cu Luiza
Jurnalistii de la Cancan.ro publica declaratiile date de Gheorghe Dinca in fata
procurorilor. Dinca a explicat cum a luat-o pe Luiza la ocazie si cum a violato in mod repetat, relateaza stirpesurse.ro.
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„Dupa ce am pornit masina de pe loc am si intrebat-o daca face naveta la Diosti, ea zicandu-mi ca
a venit la Caracal sa scoata bani de la un bancomat, dar acei bani nu au sosit din afara tarii. Eu
auzind ca a vorbit de bani, am intrebat-o daca are prietene ce fac sex pe bani, ea zicand ca are.
Atunci, eu am scos din portofel, in timpul deplasarii cu masina, 20 lei si am intins mana dreapta
catre ea, dar (ea) nepunand mana pe bani. Eu i-am pus pe bancheta din spate a masinii si a zis
ce este cu ei, eu zicandu-i ca doresc si eu un sex oral. A inceput sa salte tonul si mi-a zis ca ea
nu face niciun sex, ca este fata mare. Eu am zis ca doar oral si i-am mai pus inca 50 lei pe
bancheta din spate”, continua relatarea lui Dinca.
„Nu mai aveam control, nu mai judecam, in acele momente doream sex”
A fost momentul cand au si inceput violentele fizice asupra fetei.
„in interiorul meu s-a declansat o pofta nebuna de a face sex si imediat am oprit pe partea
dreapta, in afara partii carosabile, masina. Am oprit-o in camp, aproape de Diosti, am blocat usile
din spate ale masinii – doar de afara puteai urca – si m-am dat jos de la volan, in mana cu inca 50

lei, gandind ca va accepta sa imi faca sex oral in masina.
Am coborat de la volan si am urcat langa ea, in spate, dar ea striga si mai tare ca nu face sex si
dupa ajutor si ca ea este virgina. S-a deschis la fermoarul de la pantaloni sa imi arate. Eu tot mai
mult imi doream acel sex, desi treceau pe sosea, din ambele parti, masini. Nu mai aveam control,
nu mai judecam, in acele momente doream sex. I-am dat o palma peste fata si am luat-o de par.
in acel moment, i-a cazut telefonul ei, pe care il tinea in mana. Eu turbasem de furie si ii tot
ziceam sa dea mainile la spate apasand-o pe cap cu mana dreapta, iar cu stanga am scos
cureaua mea de la pantaloni. Cand a dat si mainile la spate pentru a o lega cu cureaua cu
mainile la spate, a inteles ca nu mai are scapare de mine si tot striga dupa ajutor, dar a stat cu
mainile pana am legat-o.
Dupa aceea, am intors-o cu fata in sus si i-am zis sa scoata limba afara pentru a (…) si am bagat o
mana la (…) dupa care i-am saltat bluza si am (…), pe rand. Am legat-o intinsa pe canapea, de
centura de la mijlocul banchetei. Am luat telefonul ei de la picioarele mele, am coborat din
masina si am urcat la volanul masinii pentru a o duce la mine acasa ca sa pot face sex cu ea. Am
pornit masina si am mers in fata, spre Diosti, dar intr-o parcare m-am asigurat si am intors
masina spre Caracal. Lasand geamul in jos, din mersul masinii, cu mana stanga, l-am aruncat
(telefonul, n.r.) in capul unei tarlale cu ceva verdeata, saltand geamul, am continuat sa conduc”, a
mai povestit monstrul.
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