
\&quot;Comorile\&quot; magistratilor din Palatul de Justitie
Comori pentru procurori
  
  Obiectele folosite la comiterea infractiunilor sunt depozitate intr-o camera speciala, Camera Corpurilor
Delicte. in spatele unei usi ferecate stau "comorile ". Cutite, topoare, bate - toate spun povesti
infricosatoare. Sunt obiectele care au curmat viata cuiva si care acum sunt martore intr-un proces aflat pe
rolul instantei de judecata. Asta pentru ca un cutit, un topor, o bata, o lopata sau chiar o banala scandura
rupta dintr-un gard, ajunse in mana unei persoane manate de ura sau de razbunare se transforma intr-o
arma mortala. Aceste, numite "corpurile delict" raman in camera Tribunalului pana cand se da o sentinta
definitiva.
  
  Pe langa armele cu care s-au comis omoruri, in Camera de Corpuri Delicte sunt si inscrisuri, casete
video sau audio confiscate in urma perchezitiilor care si ele sunt probe in dosarele aflate pe rolul
instantei. Fiecare "corp delict " este bine impachetat si are eticheta pe care este scris numarul de dosar,
numele celui care a comis fapta si data. 
  
  Cum ucid sibienii
  
  Dupa ce fapta a fost pedepsita si s-a dat o sentinta definitiva, obiectele cu care s-au comis omoruri sau
alte fapte sunt distruse sau valorificate. O data pe an se intruneste o comisie care stabileste care sunt
corpurile delicte care vor fi distruse si care valorificate. Un aparat video, de exemplu, poate fi valorificat,
iar banii intra in bugetul statului. O bata, in schimb, va fi distrusa, iar obiectele metalice vor fi topite la
fier vechi. 
  
  Desi nu are mai mult de 2 metri patrati, camera de Corpuri Delicte adaposteste obiecte care spun multe
despre felul in care actioneaza infractorii sibieni. Nu prea comit crime cu premeditare, asa ca, de regula,
armele folosite sunt unelte gasite in imediata apropiere. Cele mai multe sunt bate. Dar si topoare, lopeti si
cutite. 
  
  Alta camera, cea a politistilor
  
  O alta camera, asemanatoare celei a Tribunalului, exista si la Inspectoratul de Politie al judetului Sibiu,
la Serviciul cazier Judiciar, Statistica si Evidenta Operativa. Toate fac obiectul confiscarii speciale in
dosarele penale instrumentate de lucratorii de politie sau confiscate in baza proceselor verbale de
contraventie. Sunt in Camera de Corpuri Delicte a IPJ Sibiu tigari, haine, inaltaminte, parfumuri - toate
contrafacute, telefoane mobile, dar si cutite, bate si sabii. 
  
  Tot la Serviciul Cazier Judiciar, Statistica si Evidenta Operativa se afla si 28 de autoturisme folosite la
comiterea de infractiuni. Cea mai veche masina este un Oltcit. El a fost folosit pentru infractiuni de natura
economica - inselaciune. "Celelalte autoturisme sunt indisponibilizate in dosare penale in care se
efectueaza cercetari pentru infractiuni de furt de auto si infractiuni de competenta crimei organizate ", a
spus Ana Maria Andreiu, purtator de cuvant al IPJ Sibiu.
  
  
  Crime care au speriat Sibiul
  
  Una dintre crimele care au ramas in memoria sibienilor este cea a tinerei de 26 de ani, care a fost
omorata de fostul iubit cu 25 de lovituri de cutit . Catalina Popescu, in varsta de 26 de ani, se intorcea de
la serviciu, cand a fost atacata chiar la intrarea in blocul in care locuia. Ea a fost gasita de vecini intr-o
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balta de sange. Desi a fost preluata imediat de Ambulanta, Catalina a murit la spital dupa aproximativ o
jumatate de ora. in urma primelor cercetari, anchetatorii au stabilit ca autorul omorului a fost fostul iubit
al victimei, Daniel Fliter, de 30 de ani, din Retis, comuna Bradeni. 
  
  Un omor care a inspaimantat o tara intreaga la momentul comiterii ei este cel al tinerei de 16 ani, din
Copsa Mica. in 2003, femeia le-a taiat gatul copiilor - un baietel de 2 ani si o fetita de numai doua luni,
pentru ca doar cu acest sacrificiu s-a gandit ca prietenul ei ar fi iubit-o mai mult. Fetita a mai trait doua
zile la spital. Fapta ei a fost pedepsita de instanta cu 11 ani, jumatate din cat ar fi trebuit, pentru ca la data
comiterii faptei, tanara era minora.
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