
Membrii clanului Lenis, pusi in libertate
Membrii gruparii sibiene cunoscute sub numele de "Clanul Lenis" au fost pusi luni in libertate de catre
magistratii Curtii de Apel Alba Iulia, unde s-a judecat recursul facut de cei 14 inculpati la mentinerea
masurii arestarii preventive. "Pentru toti inculpatii s-a dispus inlocuirea masurii arestarii preventive cu
masura obligarii de a nu parasi tara", a declarat pentru TRIBUNA Cosmin Muntean, purtator de cuvant
al Curtii de Apel Alba Iulia. 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. 
  
  Acuzatiile din dosar
  
  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. "in fapt se retine ca, incepand cu anul 2007 si pana in prezent, mai
multe persoane ramase in libertate dupa destructurarea unor grupuri infractionale organizate, ex. gruparea
TaMPLARU si/sau liberate din penitenciar dupa executarea unor pedepse privative de libertate, precum
si alte persoane cunoscute ca facand parte din " lumea interlopa " din Mun. Sibiu, ex. gruparea constituita
in zona barului "LENIS ", s-au unit intr-o singura grupare de dimensiuni foarte mari (aproximativ 40-50
pers.), care si-a propus ca scop obtinerea suprematiei in cadrul cluburilor de noapte, barurilor si salilor de
jocuri de noroc din Sibiu, scop pentru realizarea caruia membrii gruparii au savarsit o multitudine de
fapte antisociale, cu violenta, creand in mod deliberat, un sentiment pronuntat de teama, chiar teroare in
randul patronilor cluburilor, barurilor si salilor de jocuri de noroc, clientilor acestora si agentilor de paza
ai acestor societati. Atingerea acestui obiectiv, avea ca si scop final obtinerea prin santaj, in mod mascat,
de importante sume de bani cu titlu de taxa de protectie si chiar savarsirea de talharii, a caror sesizare nu
era facuta de persoanele vatamate din cauza sentimentului de teama indus acestora, uneori persoanele
vatamate fiind determinate sa-si retraga plangerile depuse sau sa isi modifice declaratiile din acelasi
motiv", se arata intr-un comunicat al DIICOT din luna iunie a anului 2009. 
  
  Peste 100 de infractiuni
  
  Ancheta care s-a finalizat cu retinerea si apoi arestarea preventiva a membrilor gruparii a durat mai bine
de un an de zile, fiind unul din cele mai mari dosare de acest gen instrumentate la Sibiu. Membrii
gruparii aveau la activ, la momentul retinerii, peste 100 de infractiuni, dintre care doua sunt tentative de
omor. 
  
  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 santajelor, 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 s-au adus au fost pentru tentativa de omor. intr-unul din cazuri, membrii
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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 anului trecut. 
  
  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. 
  

Cuvinte cheie: cisnadie  medias  municipiul sibiu  bulevardul nicolae balcescu  alba iulia  jocuri  protectie
nicolae balcescu  paza  cluburi  ips  arme  infractiuni  import  por  tentativa de omor  tribuna  inchiriat
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