
Detalii socante in cazul gruparii de la Medias - VIDEO
Detalii socante au fost facute publice ieri, in cazul gruparii de la Medias, destructurate in cursul
saptamanii trecute. in cadrul unei conferinte de presa, politistii de la Crima Organizata au explicat in
detaliu ce au gasit la perchezitiile facute, in dosarul in care acuzatiile sunt extrem de grave, respectiv
trafic de droguri de risc, contrabanda si detinerea ilegala de arme de foc. "La perchezitiile domiciliare, la
unul dintre inculpati s-a intrat in forta si in viteza foarte mare, persoana respectiva a fost imobilizata si in
locuinta a fost gasita aceasta arma de foc care este un revolver, model american, cu butoias, este o arma
preferata de asasini, datorita performantelor si caracteristicilor pe care le are. in primul rand ca este cu
butoias, si mecanismul de dare a focului permite ca in cazul unui incident, o capsa care nu percuteaza sau
un glont defect, orice alt pistol se blocheaza. Ăsta nu se blocheaza, butoiasul se roteste si aduce in dreptul
mecanismului de dare a focului un alt glont. Un alt motiv pentru care este preferat un altfel de pistol este
pentru ca inculpatul avea inclusiv pe teava incarcatorul plin si in locuinta munitie, aceste cartuse, aceste
gloante, calibrul 45, tot un calibru american, care se poate observa ca sunt cu varful retezat. Aceste
gloante sunt folosite de asasini in mod deosebit intrucat atunci cand intra in corpul victimei glontul se
imprastie, si de obicei nu exista un orificiu de iesire. Este foarte periculos pentru ca odata cu patrunderea
in corp poate sa afecteze plagile mai multor organe interne din corpul victimei. Acest tip de munitie,
gloantele retezate, sunt interzise de conventia de la Geneva, o conventie care a fost ratificata si de
Romania", a explicat comisarul sef Traian Berbeceanu, seful Brigazii de Combatere a Criminalitatii
Organizate (BCCO) Alba. 
  
    
  
  Borseta cu arme de foc
  
  Acesta spune ca revolverul nu a fost singura arma de foc gasita la perchezitii. "De mentionat este faptul
ca atunci cand am intrat in locuinta inculpatului acesta avea la indemana revolverul respectiv cu glont pe
teava si incarcatorul plin, in timpul imobilizarii inculpatului in mod constant a incercat sa ajunga la o
borseta situata in imediata lui apropiere, borseta in care ulterior au fost gasite alte doua arme de foc,
ambele cu glont pe teava si incarcatoarele pline. Mai mult, a fost gasit si un amortizor de zgomot care este
folosit tot de catre asasini in mod deosebit", a adaugat comisarul sef Traian Berbeceanu. 
  
  Grenade defensive
  
  Tot in cadrul perchezitiilor, au fost gasite si doua grenade defensive, care, spun politistii, odata folosite
pot produce zeci sau chiar sute de victime. "La o alta locatie perchezitionata, detinuta tot de inculpatul
respectiv, au fost gasite doua grenade defensive. Grenadele defensive sunt acele grenade care sunt
considerate grenade antipersonal, intrucat au un efect devastator impotriva oamenilor. O astfel de grenada
folosita intr-o multime poate sa produca zeci sau chiar sute de victime. Foarte interesant si foarte
important este ca una dintre cele doua grenade avea montat mecanismul de dare a focului si inclusiv
siguranta, ceea ce ne face sa credem ca ar putea sa fie in stare de functionare si cu incarcatura exploziva
intacta. Datorita timpului scurt care a decurs de la momentul arestarii pana in prezent nu am reusit sa
verificam niciuna din aceste arme la Institutul de Criminalistica sa vedem daca a fost folosita sau nu la
comiterea de fapte ramase cu autor necunoscut pe teritoriul tarii sau chiar in strainatate", a mai spus
comisarul sef Traian Berbeceanu. 
  
  Instructiuni de montare a dispozitivelor explozive
  
  Tot in timpul perchezitiilor, oamenii legii au ridicat si inscrisuri cu instructiuni de montare a
dispozitivelor explozive. "La liderul gruparii, la perchezitie am gasit un volum imens de inscrisuri si
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dischete, cd-uri si alte mijloace de stocare electronica de date in care aveau tot felul de instructiuni de
folosire si de asamblare si de montare a dispozitivelor explozive, cu schite, cu cantitati, cu tip de capsa
pirotenica, cu ce tip de explozibil este necesar pentru a arunca in aer un pod sau o soseau sau o masina sau
pentru a distruge o cladire", a adaugat comisarul sef Traian Berbeceanu. 
  
  "Arme care in orice moment ar fi putut fi folosite de o celula terorista, la un act terorist"
  
  Oamenii legii spun ca armele gasite la Medias, in special cele de foc, "sunt arme care in orice moment
ar fi putut fi folosite de o celula terorista, la un act terorist". "Din activitatile pe care le-am desfasurat am
stabilit ca liderul gruparii isi antrena oamenii in zone din apropierea municipiului Sibiu si Medias, in
paduri, efectiv faceau trageri cu armamentul, faceau instruiri de lupta corp la corp, instruiri de
supravietuire in conditii deosebite, se deplasau in acest sens cu masini de teren, chiar organizasera un soi
de tabara militara la o ferma pe care o detinea liderul gruparii infractionale. Toate armele pe care le-am
gasit, mai ales armele de foc, sunt arme care in orice moment ar fi putut fi folosite de o celula terorista, la
un act terorist. Interesant este si faptul ca la mai multe locatii ale inculpatilor au fost gasite ranite pregatite
cu tot echipamentul necesar, inclusiv cagule, arme albe, sprayuri iritant lacrimogene sau paralizante,
schimburi de haine si subtiri si groase pentru anotimp rece, truse medicale, tot ce are nevoie o persoana
antrenata sa supravietuiasca intr-un mediu ostil", a mai spus seful BCCO Alba. 
  
  "Murim pentru 16 milioane pe luna si, culmea, asta nu foloseste nimanui"
  
  Initial, in dosarul de la Medias au fost retinute 11 persoane si prezentate Tribunalului Sibiu cu propunere
de arestare preventiva. Pentru 6 dintre ei, instanta a dispus arestarea preventiva iar pentru ceilalti 5,
interdictia de a parasi Mediasul pentru o perioada de 30 de zile. Atat inculpatii cat si DIICOT-ul au facut
recursuri, acestea fiind judecate marti la Curtea de Apel Alba Iulia. Magistratii Curtii au decis, marti
seara, sa admita recursurile a 4 din cei 6 membri ai retelei de la Medias, pentru care Tribunalul Sibiu
instituise masura arestarii preventive. Cei 4, printre care si liderul gruparii, au fost eliberati si au
interdictie de a parasi Romania in urmatoarele 30 de zile. Curtea a decis de asemenea sa respinga si
recursul DIICOT in cazul celorlalti 5 inculpati, in cazul carora s-a pastrat decizia de la Sibiu, respectiv
interdictia de a parasi Mediasul. La aflarea deciziei Curtii, unul din politistii care au participat la
descinderi i-a scris comisarului sef Traian Berbeceanu un mesaj cutremurator. "Exact chestiile astea ma
deranjeaza mai mult ca orice lipsuri materiale, maine murim pentru 16 milioane pe luna si, culmea, asta
nu foloseste nimanui. Poate ca nu mai pot eu sa inteleg dreptatea, sefu". 
  
  Cheltuieli de ordinul miliardelor de lei vechi pentru un astfel de caz
  
  Instrumentarea unui astfel de caz implica, spun politistii, cheltuieli de ordinul miliardelor de lei vechi.
Oamenii legii spun ca se cheltuie "sume fantastice pentru interceptarile telefonice, pentru filaje, pentru
activitatile de supraveghere, de perchezitie in sine, pentru transportul lor, pentru incarcerarea lor, dusul la
locul de detentie". Iar in cazul de la Medias, cheltuielile nu s-au terminat. "Urmeaza a fi cheltuite sume
foarte mari de bani cu supravegherea lor si cu masurile pe care le-a dispus instanta, inlocuind masura
arestarii preventive", mai spun politistii. 
  
  Curtea de Apel i-a eliberat si pe membrii "Clanului Lenis"
  
  Decizia de punere in libertate a 4 din cei 6 inculpati arestati preventiv in dosarul de la Medias a venit
marti dupa ce, cu doar o zi in urma, aceeasi Curte de Apel Alba i-a pus in libertate si pe membrii
"Clanului Lenis", cazul lor reprezentand unul din cele mai mari dosare de acest gen instrumentate la
Sibiu. Pentru toti cei 14 inculpati, Curtea a dispus inlocuirea masurii arestarii preventive cu masura

Pagina 2 / 3

\


obligarii de a nu parasi tara. Surse neoficiale au confirmat pentru TRIBUNA faptul ca la baza eliberarii
celor 14 stau "probleme procedurale", respectiv faptul ca acestia sunt in arest de mai bine de un an de
zile, perioada in care dosarul nu s-a judecat nici macar pe fond. Membrii gruparii au fost retinuti anul
trecut pentru constituirea unui grup organizat, santaj, violare de domiciliu, amenintare, lovire si alte
violente, vatamarea corporala, lipsire de libertate, instigare la lipsire de libertate, distrugere, portul fara
drept a unor obiecte confectionate pentru lovire, ultraj contra bunelor moravuri, purtare abuziva si
talharie. Membrii gruparii aveau la activ, la momentul retinerii, peste 100 de infractiuni, dintre care doua
sunt tentative de omor.

Cuvinte cheie: medias  romania  alba iulia  telefon  tribunalul sibiu  sport  supraveghere  ips  bcc  arme
droguri  infractiuni  curtea de apel alba iulia  import  por  teste  conferinte de presa  curtea de apel alba
tribuna  sine  mobil  crima organizata
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