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Spania : Romanii acuzati ca au vrut sa-si vanda
copilul: "Era o gluma"
Ieri a avut loc prima infatisare in procesul contra cuplului de romani care au
fost arestati saptamana trecuta in Alcantarilla sub acuzatia ca au incercat sa-si
vanda fiica de 5 luni pentru 5.000 de euro. Acestia sustin ca totul a fost doar o
gluma.
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Acuzati ca ar fi incercat sa-si vanda fetita de doar cinci luniin plina strada, in localitatea
Alcantarilla (Murcia), in schimbul a 5.000 de euro, saptamana trecuta, doi romani, sot si sotie, au
fost arestati si trimisi in fata judecatorului. Ieri, potrivitLa Verdad,citat de Adevarul, a avut loc
prima infatisare la proces, in care romanii s-au aparat spunand ca totul a fost doar o gluma.
Crezand ca e o gluma, au acceptat oferta, tot "in gluma"
Primul care a fost audiat a fost tatal, acuzat, in plus, si de agresarea agentilor de politie in arest.
Acesta s-a declarat nevinovat, declarand ca niciodata nu a avut intentia de a-si vinde copilul.
Conform versiunii sale, cand mergea pe strada principala din Alcantarilla, plimbandu-si fiica in
carucior, o femeie s-a apropiat si i-a spus ca are o fetita foarte frumoasa si ca ar fi interesata sa o
cumpere. Barbatul sustine ca a refuzat.
La cateva minute distanta, sustine el, s-a apropiat o alta femeie, care, potrivit acuzatului, le-a

oferit 5.000 de euro pentru micuta. Crezand ca este vorba de o gluma, barbatul sustine ca a
intrat in joc si, tot in gluma, a spus ca este de acord. Sotia sa, care nu a intervenit in "afacere",
deoarece nu vorbeste limba spaniola, a declarat ca l-a vazut pe sotul sau vorbind cu doua femei,
dar nu a inteles nimic din ce si-au spus acestia.
Acuzat si de agresiune asupra politistilor
Barbatul este acuzat si de atentat contra organului legii, dupa ce agentii care l-au insotit in arest
au declarat ca acesta i-a atacat in noaptea respectiva, pe care romanul a petrecut-o in arestul
politiei. in fata agresiunii romanului, politistii sustin ca l-au lovit pe acesta, pentru a se apara.
Acuzatul, in schimb, se declara o victima a agresiunii politistilor.
La proces a fost audiat si un martor, concret cea de-a doua femeie cu care cuplul de romani a
discutat in ziua presupusei tentative de vanzare a micutei. Aceasta spune ca le-a facut oferta
pentru a le intinde o capcana, caci i-ar fi vazut pe cei doi discutand cu diverse persoane carora
incercau sa le vanda copilul. Ea a fost si cea care a anuntat Politia. Procuratura cere acum 10
luni de inchisoare pentru femeie si 25 pentru barbat, caruia i se adauga 15 luni pentru agresarea
politistilor. Totodata, cei doi ar urma sa fie decazuti din drepturile parintesti. Apararea, la randul
sau, sustine ca delictul de care sunt acuzati cei doi romani nu este probat. Procesul continua,
timp in care fetita va ramane internata intr-un centru pentru copii minori. (Foto: Publicatia "La
Verdad" - Cuplul de romi, in sala de judecata)
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