
Membrii gruparii ANACONDA, arestati dupa aproape 10 ani
Cinci barbati din Sibiu au fost incarcerati in Centrul de Retinere si Arest Preventiv din cadrul
Inspectoratului de Politie al judetului Sibiu, iar in cursul zilei de ieri au fost dusi la Aiud. Cei cinci sunt
membrii gruparii Anaconda, pe numele carora Tribunalul Bucuresti a emis mandate de executare a
pedepsei cu inchisoarea pentru savarsirea infractiunilor de proxenetism si privare de libertate.
  
  "Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au organizat actiuni specifice pe raza
municipiului Sibiu si a localitatii Hamba, ocazie cu care au fost depistati si incarcerati cinci barbati cu
varste cuprinse intre 35 si 51 de ani, pe numele carora Tribunalul Bucuresti a emis mandate de executare
a pedepsei inchisorii pentru savarsirea infractiunilor de proxenetism si lipsire de libertate in mod ilegal ",
se arata in comunicatul de presa al Politiei Sibiu.
  
  Surse din cadrul anchetatorilor spun ca este vorba de cele cinci persoane care desfasurau fapte ilegale la
clubul de striptease Anaconda. Dosarul a fost deschis in 2007, cand la barul din cartierul Ştrand au
descins procurorii DIICOT din Bucuresti si Alba Iulia, intr-o actiune fara precedent atunci. 
  
  Dupa mai bine de sapte ani, cinci dintre cei noua saltati atunci au fost condamnati. Ioan "Neala" Turcu a
fost condamnat la cinci ani, el fiind considerat liderul retelei. Sandu Nicolae, unul dintre patronii
clubului, a primit 4 ani cu executare pentru proxenetism. Au mai fost condamnati si Ilarie Rotaru, patru
ani si zece luni, Marcel Pruna - patru ani si Luci Toma - trei ani. 
  
  in 2007, se spunea despre membrii gruparii Anaconda ca este o grupare desprinsa din gruparea condusa
de Ion Clamparu, specializata in savarsirea infractiunilor de trafic de persoane. 
  
  Aceleasi surse spun ca actiunile celor cinci sunt si din perioada anilor 2002 - 2003, cand ar fi avut
legaturi cu clanul Clamparu, parte din ei fiind arestati pentru ca duceau fete in Spania, unde le obligau sa
se prostitueze. in 2007 - 2008, au fost arestati preventiv si apoi pusi sub control judiciar. Luni, insa,
Tribunalul Bucuresti a emis mandate de executare a pedepsei inchisorii, iar politistii sibieni le-au pus in
aplicare. 
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