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Membru al clanului Sandu Geamanu a primit 18
de inchisoare pentru furt de masini
Decizia magistratilor care i-au dat 18 ani de detentie hotului care a furat
masina lui Hrebenciuc Jr. este cu siguranta subiectul principal al ziarelor de
azi, desore care putem citi pe larg in Adevarul. Din Evenimentul Zilei aflam
ca domeniul lui Tiriac a fost atacat de braconieri, care au ucis mistretul
primarului de Monaco. Romania Libera scrie despre averea impresionanta a
fostului viceprimar al comunei Stefanesti, arestat in dosarul de fraude
imobiliare.

Trei membri ai clanului au fost condamnati pentru furturi de
masini/fiiliber.com

Decizie fara precedent in Justitia Romana. Un hot de masini a primit din partea magistratilor
Tribunalului Bucuresti o pedeapsa de 18 ani. Cei drept, hotul face parte din clanul lui Sandu

Geamanu, care alaturi de alti doi complici au furat numai masini de lux, in special ale unor vedete
autohtone. Printre ultimele victime: patronul clubului de fotbal “Steaua”, Gigi Becalii si Andrei
Hrebenciuc, fiul deputatului PSD, Viorel Hrebenciuc, scrie Adevarul.
“Cei trei fac parte din aceeasi grupare care a furat Mercedesul finantatorului echipei Steaua, Gigi
Becali. Stefan Margean, zis „Fanoiu", (22 de ani) a fost condamnat la 18 ani de inchisoare cu
executare, Paul Sorin Mihalache (23 de ani) are de executat zece ani si trei luni de detentie, iar
Marian Coman (21 de ani) a primit o pedeapsa de patru ani.
Condamnarile au fost date de Tribunalul Bucuresti, dar pot fi contestate cu apel.Cei trei au fost
condamnati pentru furtul a sase masini de lux - BMW X6, Jaguar X Type, BMW 630i, Audi A4,
Mercedes E220 si BMW 325. BMW-ul model 630i, proprietatea lui Andrei Hrebenciuc, in valoare
de 80.000 de euro, a fost furat, la 25 aprilie 2009, in jurul orei 22.00, de Paul Sorin Mihalache din
apropierea Parcului Cismigiu”.
Domeniul omului de afaceri Ion Tiriac este vizitat anual de oameni influenti care au patima
vanatoarei. Printre acestia se numara primarul de Monaco si mostenitorul imperiului Porsche.
Potrivit Evenimentul Zilei, cu trei zile inainte de o noua partida de vanatoare alaturi de celebritati,
Ion Tiriac a aflat ca domeniul i-a fost atacat de braconieri.
“Astfel, Florin Boros, 32 de ani, din satul Pogaia, comuna Boianul Mare, a fost surprins, martiseara, in jurul orei 22.30, de politisti si de paznicii domeniului de vanatoare, cand se pregatea sa
transeze o scroafa doborata cu doua gloante de calibrul 5,6 milimetri.
Si fratele acestuia, Vasile, fusese prins la braconaj si amendat in luna iulie a anului trecut. Tot
martiseara au fost prinsi inca doi bra conieri, Dumitru Sarche, 53 de ani, consatean cu Boros, si
Emil Luca, 50 de ani, din localitatea bihoreana Marghita”.
Dosarul “Fraude imobiliare” in care a fost arestat si fostul viceprimar al comunei Stefanesti scoate
la iveala averi impresionate ale celor implicate. Numai unul dintre autoturismele acestuia are o
valoare de aproximativ 400.000 de euro, relateaza Romania Libera.
“Aurel Parvu este posesorul unei averi de invidiat. In urma cu o saptamana, RL a stat de vorba cu
fostul viceprimar referitor la proprietatile acumulate de acesta in perioada in care a fost implicat in
conducerea comunei. Iata ce ne-a raspuns cand l-am intrebat despre provenienta banilor: „Eu am
fost destept si am stiut cum sa fac bani ca sa am o viata in care sa stau cu burta la soare si sa-mi
permit sa ma trezesc la 12. Daniele, m-ai cam deranjat un pic, nu spun ca m-ai sculat la 10 si mai ciufut, asa ca, vrei tu sa ma intrebi cum justificam averea. Cum sa nu te fac obraznic, daca ma
intrebi aiurea? Cand sunt trezit din somn, ma supar foarte repede".
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