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Bărbatul de 44 de ani din orașul Motru, județul Gorj, care și-a bătut copilul de doi ani
pentru că se certa cu fratele mai mare, a fost reținut de polițiști, marți seara, transmite
corespondentul MEDIAFAX.

Potrivit reprezentanţilor IPJ Gorj, tatăl acuzat că şi-a bătut copilul de doi ani a fost reţinut, marţi
seara, pentru lovire sau alte violențe asupra unui membru de familie și rele tratamente aplicate
minorului.
„Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare
Preventivă al IPJ Gorj. Din primele cercetări a reieșit faptul că ar fi exercitat acte de
violență asupra fiului său de doi ani. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Motru s-au
sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe asupra
unui membru de familie și rele tratamente aplicate minorului", a declarat, corespondentului
MEDIAFAX, Victor Țuhașu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.
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Miercuri, bărbatul va fi audiat de procurori la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru.
Copilul de doi ani ar fi fost agresat de tatăl lui pentru că se certa cu fratele mai mare, potrivit
primarului din Motru, Gigel Jianu, localitate în care a avut loc incidentul. Băiețelul a ajuns, marţi,
la spitalul din Motru, cu o ambulanţă, însoţit de mama lui.
Medicii au decis, la scurt timp, să-l transfere la Craiova, în judeţul Dolj, pentru a fi consultat de
un neurochirurg. Fratele acestuia, în vârstă de șase ani, martor la incident, a fost dus într-un
centru al DGASPC Gorj.
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