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Condamnat pentru jefuirea comandantului unei nave
99

Constanteanul Petru Orza, judecat de Judecatoria Constanta pentru furt calificat si trecerea ilegala
a frontierei de stat, a fost condamant, vineri, la sapte ani de inchisoare. In plus, el trebuie sa restituie
25.000 de dolari si 12.000 de ruble, bani pe care i-a furat de la bordul unei nave ancorate in Portul
Constanta. Decizia nu este definitiva. Potrivit actului de inculpare, pe 22 decembrie 2010, Orza a
urcat la bordul vasului si s-a dus direct in cabina comandantului, Alexander Paveliev, de unde a
furat toti banii pe care i-a gasit. El a fost vazut de marinarii aflati pe punte, care au dat alarma. Hotul
a fost prins la scurt timp, insa din banii furati nu s-au recuperat decat 6.278 de lei. Orza a negat
comiterea infractiunii si s-a declarat nevinovat. In ziua in care a fost audiat de judecatori, el a suferit
o criza de lipotimie si a lesinat in boxa acuzatilor. 

&#8226; FURT TRAS LA INDIGO &#8226; Cercetarile au scos la iveala faptul ca Petru Orza nu era
la prima abatere de acest gen. In iulie 2005, el a fost deferit justitiei pentru ca ar fi furat plicul
comandantului unui vas ancorat in Portul Constanta in care se aflau 8.343 dolari americani.
Judecatoria Constanta si Tribunalul Constanta l-au gasit vinovat si l-au condamnat la patru ani si
jumatate de inchisoare, insa Curtea de Apel Constanta i-a admis recursul si l-a achitat. Prin
hotararea de achitare, completul de judecata a decis si restituirea banilor pe care Orza fusese
acuzat ca-i furase din cabina banii comandantului. Inarmat cu hotararea de achitare, individul a dat
in judecata statul roman, solicitand daune pentru timpul pe care l-a petrecut in arest, de pe 3 iulie
2005 pana pe 3 noiembrie 2005. Curtea Europeana a Drepturilor Omului i-a dat dreptate si a obligat
statul roman sa-l despagubeasca pe Petru Orza cu suma de 25.000 de euro.
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