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COMUNICAT DE PRESĂ
Bucureşti, 23.01.2013

Biroul   de  Relaţii  cu  Presa  din  cadrul  Judecătoriei  Sectorului  5  aduce  la 
cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Prin referatul nr. .../D/P/2012 din data de 21.01.2013 întocmit de Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism – structura centrală, s-a propus instanţei luarea 
măsurii arestării preventive fata de inculpaţii DR, BMA şi DE, cercetaţi sub aspectul 
săvârşirii  infracţiunilor  prev.  de art.8  din  Legea 39/2003,  rap.  la art.323 din  CP şi  
complicitate la infracţiunea de furt calificat cu consecinţe deosebit de grave, prev.de  
art.26 CP, rap.la art.208-209 alin.1, lit.a şi art.209 alin.4 CP.

În  motivarea  referatului,  s-a  arătat  că, în  cursul  anului  2012,  inculpaţii, 
împreună  cu  alte  persoane,  s-au  asociat  în  vederea  săvârşirii  de  infracţiuni  şi 
au  sprijinit  membrii  grupării  să  sustragă în  noaptea de 15/16 octombrie  2012 din 
muzeul KUNSTALL din Rotterdam, Olanda, un număr de 7 tablouri de mare valoare 
(printre care se numără  tablouri ale pictorilor Henri Matisse, Paul Gaugain, Claude 
Monet), prejudiciul cauzat părţii vătămate Fundaţia Triton, la valoarea de asigurare,  
fiind de aproximativ 18 milioane Euro. Menţionăm că inculpaţii  au fost identificaţi pe 
teritoriul României, fiind  emise ordonanţe de reţinere la data de 21.01.2013.
            Prin încheierea de şedinţă pronunţată la data de 21.01.2013 instanţa a dispus 
următoarele:
           „În baza art.1491 C.proc.pen., admite propunerea de arestare preventivă  
formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de  
Investigare  a  Infracţiunilor  de   Criminalitate  Organizată  şi  Terorism  –  structura  
centrală,
           În baza art.148 lit. b şi f rap la art. 136  şi art 143 alin. 1 Cod procedura penală,  
dispune arestarea preventivă a inculpaţilor: BMA,  DE, , DR, pe o perioadă de 29  zile,  
începând cu data de 22.01.2013 până la data de 19.02.2013, inclusiv. 
            Emite  mandatele  de  arestare  preventivă  nr.  9/UP/21.01.2013,  
10/UP/21.01.2013 şi 11/UP/21.01.2013. 
           În baza art. 145 ind.1 Cpp, respinge,  ca neîntemeiată,  cererea inculpatului  
DE, de luare faţă de acesta a  măsurii obligării de a nu părăsi ţara.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
Cu drept de recurs în termen de 24 de ore. 
Pronunţată în şedinţa publică din 21.01.2013, ora 23,30”.
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Cu privire  la  pericolul  concret  pentru  ordinea  publică  pe care  l-ar  prezenta 
lăsarea  inculpaţilor  în  libertate  (art.148  lit.f  C.proc.pen.),  instanţa  a  considerat  că 
acesta  este  actual,  real  şi  precis,  faţă  de  natura  şi  modalitatea  de  săvârşire  a 
infracţiunilor (respectiv săvîrşirea faptei de mai multe persoane împreună; comiterea 
unor acte materiale pe teritoriul unui stat străin;  valoarea prejudiciului, de aproximativ  
18 mil. Euro).

De asemenea, instanţa a apreciat că privarea de libertate a inculpaţilor este 
necesară bunei desfăşurări  a procesului  penal şi  înlăturării  riscului  de distrugere a 
unor mijloace materiale de probe.
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În lipsa   C  onducătorului  Biroului de Informare şi Relaţii Publice,   

         semnează înlocuitorul acestuia, Preşedintele Judecătoriei Sectorului 5,  

                  Judecător Mihnea-Adrian  Tănase

 


