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COMUNICAT DE PRES  Ă  
Bucureşti,   22.03.2013  

Biroul   de  Relaţii  cu  presa  din  cadrul  Judecătoriei  Sectorului  5  aduce  la 
cunoştinţa opiniei publice soluţia pronunţată la data de 19.03.2013, asupra  propunerii 
de prelungire a arestarii preventive  formulata de Parchetul de pe lânga Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, privind pe inculpatii BMA, DE, DR.

„ În temeiul  art.155 admite  propunerea de prelungire a arestării  preventive  
formulata de Parchetul  de pe lângă ÎCCJ - DIICOT, privind pe  inculpaţii BMA, DE 
şi DR.

 Prelungeşte durata arestării preventive a  inculpaţilor cu  30  de zile, de la  
data de  22 03 2013 la data de 20 04 2013, inclusiv.

In temeiul art.136 rap. la art.145 ind.1 C.proc.pen, respinge ca neîntemeiate  
cererile de înlocuire a măsurii arestării  preventive cu masura obligarii de a nu parasi  
ţara formulate de inculpaţii BMA  şi DE, prin apărători.

In  temeiul  art.136  rap.  la  art.145   C.proc.pen,  respinge  ca  neîntemeiată  
cererea de înlocuire a măsurii arestării  preventive cu măsura obligării de a nu părăsi  
localitatea formulată de inculpa tul  DR, prin apărător.

În temeiul art. 192 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de către  
stat rămân în sarcina acestuia.

Cu recurs .
Pronunţată în şedinţă publică azi, 19 03 2013, ora 14,00”. 

Instanţa a apreciat că la acest moment procesual există, în sensul dispoziţiilor art. 
68 ind. 1 C.proc.penală şi art 5 alin. 1 lit c din Convenţia Europeană, indicii temeinice 
care să creeze presupunerea rezonabilă că 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 
nr.  de 7 tablouri de mare valoare, prejudiciul cauzat părţii  vătămate Fundaţia Triton 
fiind de aproximativ 18 milioane euro.
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De asemenea, instanţa a constatat că sunt îndeplinite şi cerinţele impuse de art. 
148  lit  f  C.proc.penală,  pedeapsa  prevăzută  de  lege  pentru  infracţiunile  reţinute  în 
sarcina  inculpaţilor  sunt  mai  mari  de  4  ani  închisoare,  iar  lăsarea  inculpaţilor   în 
libertate prezintă în continuare pericol concret pentru ordinea publică. 

Instanţa  a  avut  în  vedere  caracterul  premeditat  al  furtului  săvârşit  de  către 
inculpaţi, rezultat din dotarea acestora cu anumite genţi, achiziţionarea unui autoturism, 
prin apartenenţa inculpaţilor la un grup organizat, distrugerea autoturismului cu care au 
transportat tablourile în scopul ştergerii urmelor.

De asemenea, instanţa a apreciat că dispoziţiile art 136 alin 1 C.proc.penală nu 
trebuie interpretate restrictiv – privind numai necesitatea realizării unor acte de urmărire 
penală sau de cercetare judecătorească, dar şi cu referire la scopurile procesului penal, 
astfel  cum acestea  sunt  precpzute  de  art.  1  C.proc.penală,  unul  dintre  acestea  fiind 
apărarea ordinii de drept, care, la acest moment, nu s-ar putea realiza prin luarea unei 
măsuri preventive neprivative de libertate faţă de inculpaţi.
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