
Milioane falsificate la Agnita
Un tanar din Agnita a fost arestat pentru 29 de zile pentru detinere in vederea punerii in circulatie de
valori straine contrafacute si de punere in circulatie de valori contrafacute. Acesta a reusit in doar cateva
zile sa plaseze peste 20 de bancnote de cate un milion de lei in magazinele din orasul in care domicilia.
Oamenii legii au efectuat imediat o perchezitie domiciliara si au gasit in casa tanarului alte zeci de
bancote de 100, 200 si 500 de euro, false si ele. Sorin Orbu a fost prins de oamenii legii in timp ce se afla
intr-o carciuma. Ofiterii din cadrul CCOZA Sibiu aveau informatii de la politistii din Agnita cum ca
individul plasase mai multe bancnote de cate 100 RON la mai multe magazine. Tanarul a fost
perchezitionat corporal dupa care, impreuna cu oamenii legii au mers la domiciliul acestuia. Aici au fst
descoperite alte sute de bancote de cate 100, 200 sau 500 de euro, in valoare totala de 50 de mii de euro,
despre care detinatorul a recunoscut ca sunt false si ca urma sa le plaseze la fel ca si banii romanesti.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), de
la Biroul Teritorial Sibiu l-au retinut pe Sorin Orbu iar acesta risca pana la 12 ani de inchisoare pentru
fapta sa.Acuzatul sustinea in fata procurorilor ca valuta a cumparat-o contra sumei de 5.000 de euro in
zona garii din Viena, in cursul lunii octombrie 2006. siu ca urma sa o plaseze in Romania, si astfel ar fi
obtinut un profit de 15.000 de euro. 
  
  Ofiterii de la Crima Organizata urmeaza sa continue cercetarile in acest caz pentru a ajunge la cel care
facea banii falsi. Ei sustin ca vor largi ancheta si vor cere sprijin autoriztatilor austriece pentru a vedea
daca intr-adevar banii au fost luati din Viena. Oamenii legii sustin ca este cea mai mare suma de bani
falsi depistata de la inceputul anului pe teritoriu tarii noastre. 
  
  Gabriela ROMAN
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