Descinderi Ã®n ArgeÈ™! Jafuri ca Ã®n filme, prejudiciu
imens (video)
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Mai multe percheziÈ›ii au avut loc, miercuri, în BucureÈ™ti È™i în 9 judeÈ›e, printre care È™i ArgeÈ™, în vederea destruc
grup infracÈ›ional organizat de criminalitate itinerantÄƒ ce ar fi comis, în perioada septembrie 2017 ? iulie 2019, mai multe
furturi din societÄƒÈ›i comerciale cu profil bricolaj, pe teritoriile FranÈ›ei È™i Belgiei.

Potrivit oamenilor legii, au fost desfÄƒÈ™urate percheziÈ›ii domiciliare la 28 de adrese din România (2 ?BucureÈ™ti, 4 - Ilf
ArgeÈ™, 10 - BuzÄƒu, 3 - Cluj, 1 - Dolj, 1 - Gorj, 2 ? MaramureÈ™, 1? TimiÈ™, 1 - Vrancea).

CercetÄƒrile aratÄƒ cÄƒ membrii grupului infracÈ›ional s-ar fi deplasat frecvent pe teritoriul FranÈ›ei (în special în perioada
septembrie 2017 ? iunie 2018) È™i mai apoi pe al Belgiei (în perioada iulie 2018 ? iulie 2019). Cei în cauzÄƒ ar fi comis furt
din magazine sau depozite de articole de bricolaj (în special unelte/scule electrice), situate în diferite zone din aceste È›Äƒri,
bunurile sustrase fiind valorificate în strÄƒinÄƒtate sau în România.

Modul de acÈ›iune al persoanelor bÄƒnuite ar fi constat în punctarea depozitelor È™i/sau magazinelor, pÄƒtrunderea prin efr
sau escaladare în interioriul acestora prin acoperiÈ™ ori prin decuparea unor pereÈ›i laterali ai clÄƒdirilor, sustragerea de
aparaturÄƒ electricÄƒ, unelte de bricolaj sau scule pe care le-ar fi încredinÈ›at unor tÄƒinuitori specializaÈ›i în valorificarea l
plan local sau transportarea în România, în vederea valorificÄƒrii lor.
Prejudiciul cauzat este de peste 1.000.000 de euro pe teritoriul FranÈ›ei È™i peste 100.000 de euro pe teritoriul Belgiei.

PoliÈ›iÈ™tii au depistat È™i reÈ›inut în vederea arestÄƒrii în baza unor mandate europene a 10 dintre persoanele bÄƒnuite,
mai multe bunuri din categoria celor vizate, respectiv: drujbe, motocositoare, polizoare, maÈ™ini de gÄƒurit, aparate de tÄƒia
circular etc., precum È™i bijuterii È™i ceasuri de lux a cÄƒror provenienÈ›Äƒ urmeazÄƒ a fi stabilitÄƒ.

AcÈ›iunea a beneficiat È™i de sprijinul al doi anchetatori francezi, însoÈ›iÈ›i de ofiÈ›erii de legÄƒturÄƒ din cadrul Ambasad
la BucureÈ™ti, al doi anchetatori belgieni, precum È™i de suportul criminaliÈ™tilor È™i poliÈ›iÈ™tilor din cadrul echipelo
intervenÈ›ie ale PoliÈ›iei Române.

Cooperarea judiciarÄƒ È™i poliÈ›ieneascÄƒ internaÈ›ionalÄƒ desfÄƒÈ™uratÄƒ în acest caz se încadreazÄƒ în activitÄƒÈ›i
poliÈ›iÈ™tii de investigaÈ›ii criminale români la nivel european, prin EUROPOL, în cadrul Proiectului EMPACT, respectiv
combaterea infracÈ›iunilor contra patrimoniului comise de grupÄƒrile organizate de criminalitate itinerantÄƒ.

