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Romanul UCIS in atentatul din Germania va fi
REPATRIAT pe banii statului
Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca repatrierea tanarului de 23 de ani
de origine romana, care a murit in urma atacului din Hanau, Germania, va fi
asigurata prin fondul pentru situatii de urgenta, relateaza stiripesurse.ro.
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„Din dispozitia ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu repatrierea va fi asigurata prin fondul
pentru situatii de urgenta”, potrivit sursei citate, conform Mediafax.
Ministerul Afacerilor Externe a transmis, joi sera, ca autoritatile germane au confirmat ca un
cetatean roman a fost ucis in atacurile din orasul Hanau din Germania.
Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri dimineata, condoleante familiei tanarului roman
care si-a pierdut viata in urma atacului violent din Hanau, Germania.
„Cu profunda tristete am aflat ca in urma atacurilor violente de la #Hanau, Germania, si-a pierdut
viata si un cetatean roman. Transmit condoleante familiei indoliate in aceste momente de grea
incercare”, a scris seful statului, pe pagina sa Twitter.
Tanarul care a murit in Germania era din Giurgiu si avea 23 de ani. Primarul comunei Singureni
sustine ca barbatul, care era din localitate, se afla in Germania de aproximativ opt ani si a fost
impuscat imediat dupa ce iesise de la serviciu.

„Suntem in stare de soc. Un nenorocit de neonazist s-a apucat si a impuscat prin barurile de
acolo. Copilul abia iesise de la munca. A oprit sa-si ia un suc. Nici n-a apucat sa se dea jos din
masina, era cu telefonul la ureche si nenorocitul cand a iesit de acolo de unde i-a impuscat pe
ceilalti, a crezut ca vorbeste la telefon, cine stie... si l-a impuscat si pe el. Baiatul locuia acolo de
7-8 ani, cu familia. Era singurul copil la parinti. El lucra la o firma de curierat si parintii lucrau la un
supermarket. Sunt in stare de soc”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Marian Patuleanu, primarul
comunei Singureni.
Edilul preciza, la momentul declaratiei, ca familia tanarului nu are bani pentru a-i aduce in tara
trupul neinsufletit.
Alaturi de roman, alte opt persoane, mai multi cetateni turci, un bulgar si un bosniac, au fost
ucise in atacul armat comis in centrul oraselului Hanau.
in total, in atac au fost ucise noua persoane cu varste cuprinse intre 21 si 44 de ani. Autorul
atacului, un individ de 43 de ani, si mama acestuia, in varsta de 72 de ani, au fost gasiti morti de
autoritati joi dimineata, intr-un apartament.
Procurorul Peter Frank a declarat ca autorul atacului avea profilul unei persoane cu o „gandire
confuza" marcata de „perspective profund rasiste".
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