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Zece percheziții au loc, joi, la o firmă de pază a lui Remus Rădoi, zis „Codiță”, ajuns
cunoscut în urma cazului Caracal, și la sediul CFR Marfă.

Firma de pază este suspectată că a luat bani pentru mai mulți agenți de pază decât au lucrat în
realitate, creând astfel un prejudiciu de 1.640.000 lei.
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și Serviciului pentru Intervenții și
Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub supravegherea
procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Videle, efectuează zece percheziții
domiciliare, în București și județul Olt, la sediul unei instituții publice și la domiciliul și sediile mai
multor persoane.
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Din probatoriu a rezultat că, în anul 2019, reprezentanții unei societăți comerciale, ce are ca
obiect de activitate prestarea serviciilor de pază, ar fi indus în eroare funcționarii unei instituții
publice.
Activitatea ilicită s-ar fi realizat cu ocazia derulării unui contract de pază a obiectivelor, bunurilor
și valorilor ce aparțin instituției publice, prin atestarea executării serviciului de pază cu un număr
de agenți de securitate/schimb mult mai mare decât în realitate, în scopul de a obține un folos
patrimonial injust, transmite Poliția.
De asemenea, din anchetă au rezultat indicii că, beneficiind de complicitatea unui funcționar din
cadrul instituției publice, responsabil de verificarea executării contractului de pază, ar fi fost
prezentate spre decontare facturi falsificate, prin contrafacerea scrierii, în cuprinsul acestora
menționându-se un număr mai mare de ore prestate.
Prejudiciul cauzat este de aproximativ 1.640.000 de lei.
Polițiștii vor pune în aplicare 3 mandate de aducere, emise pe numele persoanelor bănuite,
acestea urmând a fi audiate la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Economice.
Conform unor surse, perchezițiile au loc la o firmă de pază a lui Remus Rădoi, zis „Codiță”, și la
sediul CFR Marfă.
Sursa: Mediafax.
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