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Audi furat din
Cehia, gãsit la
Negru Vodã

Un tânãr din Botoºani este
cercetat de poliþiºtii de frontierã
constãnþeni dupã ce a încercat sã
pãrãseascã România cu un
autoturism furat. Oficialii Gãrzii de
Coastã spun cã marþi dimineaþã, la
ora 6.00, în Punctul de Trecere a
Frontierei Negru Vodã s-au prezentat,
pentru efectuarea formalitãþilor de
ieºire din þarã, trei cetãþeni români
care cãlãtoreau cu un Audi, model
A6, înmatriculat în Italia. În urma
verificãrilor, anchetatorii au descoperit
cã maºina figureazã în bazele de
date ca fiind furatã din Cehia. ªoferul,
un tânãr de 33 de ani, din Botoºani, a
declarat cã autoturismul este al unei
cunoºtinþe care l-a rugat sã meargã în
Bulgaria pentru a-l înmatricula.
Poliþiºtii de frontierã au indisponibilizat
Audi-ul, evaluat la aproximativ 30.000
de lei, la sediul Sectorului Poliþiei de
Frontierã Negru Vodã, pentru
continuarea cercetãrilor. Totodatã,
tânãrului i-au fost întocmite actele
premergãtoare cercetãrii penale
pentru infracþiunea de furt. (F.C.)

Anchetaþi pentru
fraude cu
produse
petroliere

Ofiþerii Serviciului de Investigare
a Fraudelor (SIF), din cadrul
Inspectoratului de Poliþie al Judeþului
(IPJ) Constanþa, au efectuat ieri dupã-
amiazã, cu sprijinul Direcþiei pentru
Operaþiuni Speciale - Inspectoratorul
General al Poliþiei Române, opt
percheziþii în municipiul Constanþa,
pentru a destructura o grupare
specializatã în fraude economice.
Cele trei persoane, din Constanþa,
implicate în acest dosar au fost prinse
în flagrant, în timp ce încercau sã
cumpere produse petroliere.
Anchetatorii spun cã suspecþii au
încercat sã achite marfa cu file cec
false. Din primele cercetãri, prejudiciul
a fost estimat la peste 180.000 de lei.
Totodatã, poliþiºtii au stabilit cã
gruparea folosea ca paravan mai
multe firme-fantomã. (F.C.)

Procesul în care doi
constãnþeni au fost
trimiºi în judecatã

pentru cã au încercat sã se
îmbogãþeascã pãcãlind autoritãþile
locale constãnþene a ajuns, ieri, la
final. Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie i-a condamnat pe Rãzvan
ªtefanco, de 35 de ani, la un an ºi
opt luni de detenþie, pentru
tentativã de înºelãciune cu
consecinþe deosebit de grave în
formã continuatã, uz de fals,
participaþie improprie la fals
intelectual ºi fals în declaraþii, ºi pe
Silviea Gheorghe, de 54 de ani, la
doi ani de închisoare cu executare
pentru mãrturie mincinoasã ºi
tentativã de înºelãciune. Iniþial,
ªtefanco a primit, de la Curtea de
Apel Constanþa, o pedeapsã de
cinci ani ºi jumãtate de puºcãrie,
iar Silviea Gheorghe - patru ani ºi
ºase luni de detenþie. În acelaºi
dosar au fost judecaþi, în libertate,
ºi doi notari publici: Maria Done,
din Mangalia, care a primit douã
luni de închisoare cu suspendare,
ºi Doina Gheorghe, din Ovidiu,
care a fost achitatã, ambele fiind
acuzate de fals intelectual.
Sentinþa este definitivã.

 NOTAR INDUS ÎN
EROARE  Potrivit procurorilor
anticorupþie din Constanþa,
ªtefanco ºi Gheorghe au pretins

cã sunt moºtenitorii legali ai
proprietarilor unor terenuri
extravilane din Agigea,
Eforie ºi Mangalia ºi au
revendicat în instanþã cele
1.300 de hectare de pãmânt.
ªtefanco este acuzat cã, în
2008, a obþinut, prin
minciuni, documente care
atestau cã este strãnepotul
moºierilor decedaþi ºi cã
tatãl sãu este moºtenitorul
acestora. Pentru cã extrasele
de moºtenitor fuseserã
emise pe numele tatãlui sãu,
pe 10 august 2009, ªtefanco
a falsificat o procurã
notarialã prin care era
mandatat, în mod nereal, de
pãrintele lui sã-l reprezinte în
faþa autoritãþilor, la
dezbaterea succesoralã.
Având toate documentele
false, Rãzvan ªtefanco a
mers la notarul public Maria
Done, care, la începutul lui 2011,
a emis certificate de moºtenitor,
care mai apoi aveau sã se
dovedeascã nule, având în vedere
cã se bazau pe acte fictive.
Procurorii spun cã notarul a fost
indus în eroare de actele false
prezentate de ªtefanco ºi de
declaraþia mincinoasã a complicei
acestuia, Silviea Gheorghe, care
a spus cã tatãl lui ªtefanco este

vãr cu moºierii Amedeu ºi Radu
Butãrescu ºi cã a cunoscut-o pe
Daria, mama acestora. Ulterior
avea sã se afle cã cei doi moºieri
muriserã în anul 1880. În
escrocheriile cu terenuri a fost
implicat ºi notarul Doina
Gheorghe, care a întocmit în fals
ºi a autentificat mai multe procuri
ºi acte de cesiune nereale, pentru
a-l ajuta pe ªtefanco sã revendice
terenurile evaluate la preþuri

cuprinse între 2.876.654 euro ºi
43.896.200 euro. Procurorii au
intrat pe firul afacerii în ianuarie
2013, dupã ce au fost sesizaþi cã
documentele incluse de ªtefanco
în dosarele de revendicare a
terenurilor sunt false. ªtefanco ºi
Silviea Gheorghe au fost reþinuþi o
lunã mai târziu.
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AU VRUT SÃ DEA UN „TUN” DE PESTE 40 DE MILIOANE DE EURO

Falºi moºtenitori - dupã gratii,
notarii care i-au ajutat - liberi

Autocarul în care poliþiºtii de frontierã
constãnþeni au gãsit, luni, peste 1.800 de
pachete de þigãri de contrabandã le-a mai
rezervat autoritãþilor o surprizã. Dupã ce au
continuat verificãrile în mijlocul de transport

oprit în vamã, care
face curse regulate
între România ºi
Turcia, oamenii legii
au descoperit, într-o
geantã sport plinã cu
dulciuri, o pungã
suspectã în care se
aflau 24 de grame de
canabis. Poliþiºtii de
frontierã au confiscat
marfa ºi au trimis-o
spre expertizare la
biroul de analizã al
Brigãzii de Combatere
a Criminalitãþii
Organizate (BCCO)
Constanþa. În timpul
audierilor, ºoferul

autocarului, cetãþean turc, a declarat cã a
primit bagajul în care se aflau stupefiantele de
la o cunoºtinþã din Istanbul ºi cã trebuia sã-l
predea unui tânãr în momentul în care ajungea
în municipiul Constanþa. În urma unor acþiuni,

poliþiºtii de frontierã ºi ofiþerii BCCO
Constanþa, sub coordonarea unui procuror din
cadrul Direcþiei de Investigare a Infracþiunilor
de Criminalitate Organizatã ºi Terorism
(DIICOT) - Serviciul Teritorial Constanþa, au
reuºit sã îl identifice ºi sã îl reþinã pe
destinatarul coletului, un tânãr de 24 de ani.
Faþã de el ºi de ºoferul autocarului,
anchetatorii au început urmãrirea penalã sub
aspectul comiterii infracþiunii de introducere în
þarã ºi deþinere de droguri de mare risc.
Amintim cã autocarul cu pricina a fost oprit,
luni, în Punctul de Trecere a Frontierei Vama
Veche, pentru verificãri. Oamenii legii au gãsit
în sistemul de climatizare 1.870 de pachete cu
þigãri de contrabandã, marca „Ashima”.
Totodatã, anchetatorii au ridicat, pentru
continuarea cercetãrilor, 359 de perechi de
teniºi ºi 100 de perechi de papuci de plajã,
bunuri despre care existã suspiciuni cã ar fi
contrafãcute.
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Canabis gãsit într-o geantã cu dulciuri

Rãzvan ªtefanco ºi Silviea Gheorghe au încercat sã pãgubeascã
statul cu peste 40 de milioane de euro


