
Grupare mafiota, anihilata la Sibiu
29 de persoane au fost trimise in judecata, intr-un dosar extrem de complex, in care inculpati cu varste
cuprinse intre 21 si 36 de ani sunt acuzati de santaj, talharii, amenintari, loviri, solicitari de taxe de
protectie, tentative de omor. 13 dintre cei 29 sunt cercetati in stare de arest preventiv. Ancheta in acest
caz a inceput in urma cu mai bine de un an de zile, iar arestarile s-au facut in luna iunie a acestui an. Cei
29 au impreuna, la activ, peste 100 de infractiuni, dintre care doua sunt tentative de omor. "Procurorii
DIICOT - Serviciul Teritorial Alba Iulia impreuna cu lucratorii din cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalitatii Organizate Sibiu au finalizat dosarul privind gruparea infractionala care actiona pe raza
municipiului Sibiu, fiind trimise in judecata 29 de persoane", a spus subcomisarul Sebastian Vestemean,
seful Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Sibiu. 
  
  Taxe de protectie si santaj 
  
  Membrii gruparii actionau in mai multe directii. De exemplu, atunci cand se percepea o taxa de
protectie, acest lucru se facea mascat, prin impunerea unui om de-al lor ca agent de paza al barului
respectiv, pe un salariu consistent. in cazul in care erau refuzati, creau incidente in local. in ceea ce
priveste acuzatiile de santaj, una din victime a fost un minor, de la care au pretins bani sau achizitionarea
de la ei a unor masini supraevaluate. in urma santajurilor, familia tanarului a ajuns sa le plateasca
aproximativ 180.000 de euro. Un barbat considerat ca fiind rival s-a trezit cu o parte din membrii gruparii
peste el in casa. A fost amenintat cu moartea daca nu face ce i se spune, de fata cu familia lui.
  
  Tentative de omor
  
  Doua dintre acuzatiile ce li se aduc sunt pentru tentativa de omor. intr-unul din cazuri, membrii gruparii
au avut un scandal intr-un bar cu un grup de tineri. Pe unul dintre ei l-au urmarit pana acasa si l-au batut
crunt. Tanarul s-a ales cu un cheag de sange pe creier, a avut nevoie de operatie dar, din fericire, a scapat
cu viata. Tot membrii gruparii sunt vinovati si de injunghierea, in picior, a unui tanar, pe bulevardul
Nicolae Balcescu, in prima zi din luna iunie a acestui an. 
  
  Apartament inchiriat pentru depozitarea armelor 
  
  Nucleul gruparii s-a format la sfarsitul anului 2007, pe fondul vidului de putere lasat de arestarea lui
Tamplaru. Au devenit atat de puternici, incat ajunsesera, pentru sume de ordinul miilor sau zecilor de mii
de euro, sa ia comenzi pentru a lichida sau a bate oameni. Un apartament a fost special inchiriat in Sibiu
pentru ca membrii gruparii sa-si depoziteze acolo arme, in mare majoritate sabii, si substante
anabolizante, pentru ca la eventualele perchezitii ale oamenilor legii acestea sa nu fie descoperite in
locuintele lor. Cand aveau de "intervenit" undeva, armele erau luate intr-o masina, impartite, si apoi aduse
inapoi in apartament. Gruparea nu a actionat doar in municipiul Sibiu, ci si in Medias sau in Cisnadie.
Dosarul se judeca la Curtea de Apel Alba Iulia. 
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