
Perchezitii in Brateiu - se cauta hoti de icoane
Mai multe perchezitii au loc, astazi, in judetele Sibiu, Brasov, Bacau, Timis si Alba, la locuintele unor
persoane suspectate de trafic cu 112 icoane pe lemn si sticla furate din opt biserici din lemn din judetele
Hunedoara, Valcea si Mures, prejudiciul in acest caz fiind de 1,3 milioane de lei. in ceea ce priveste
judetul Sibiu, surse oficiale au declarat ca perchezitiile au loc in comuna Brateiu.
  
  Potrivit purtatorului de cuvant al Inspctoratului de Politie al Judetului Hunedoara, inspectorul principal
Bogdan Nitu, politisti din cadrul IPJ Hunedoara, sub coordonarea ofiterilor Directiei de Investigatii
Criminale si a procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Hunedoara, cu sprijinul D.G.I.P.I.,
desfasoara 13 perchezitii domiciliare in Sibiu, Brasov, Bacau, Timis si Alba.
  
  Conform sursei citate, descinderile vizeaza mai multe persoane care in perioada august - septembrie
2011 au traficat 112 icoane pe lemn si sticla furate din opt biserici de lemn din judetele Hunedoara,
Valcea si Mures. 
  
  "Perchezitiile vizeaza locuintele unor suspecti de furt calificat, complicitate la furt calificat si tainuire,
dar si pe cele ale unor colectionari de arta. Actiunea este o continuare a activitatilor investigative care au
condus, in luna noiembrie 2011 la arestarea preventiva a doi suspecti din comuna sibiana Brateiu, care
sunt in prezent judecati de Tribunalul Hunedoara pentru complicitate la infractiunea de furt calificat cu
consecinte deosebit de grave. Prejudiciul total cauzat prin activitatea infractionala a suspectilor se ridica
la 1.300.000 lei, din care s-a reusit recuperarea a aproximativ 50 la suta", a mai declarat Nitu, pentru
Mediafax.
  
  Potrivit acestuia, la actiune participa peste 90 de politisti, precum si luptatori ai structurilor de
interventie rapida. 
  
  in noiembrie anul trecut, au avut loc perchezitii in mai multe judete din tara, la membrii unei grupari
care au dat sase spargeri in biserici din lemn monument istoric, situate in judetele Hunedoara, Mures si
Valcea. in total, au fost furate 102 icoane vechi, pictate pe lemn si sticla, susceptibile ca fac parte din
patrimoniul cultural national, din care pana la acea data au fost recuperate 80. 
  
  Atunci, au fost retinute trei persoane din Sibiu pentru implicare in furtul si traficarea icoanelor catre
colectionari din tara si strainatate, doua din ele fiind apoi arestate.
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