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Având în vedere numeroasele solicitări ale jurnaliștilor, Biroul de
informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție este abilitat să aducă la cunoştinţa publicului
următoarele:

În cursul zilei de astăzi, 23 septembrie 2021, procurorii din cadrul Secției
de urmărire penală și criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție procedează la ridicarea de obiecte și înscrisuri de la sediul
”City Insurance SA”.

Precizăm că ridicarea de obiecte și înscrisuri se realizează în contextul
instrumentării unui dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de
delapidare, prev. de art. 295 Cod penal, bancrută frauduloasă, prev. de art.
241 Cod penal, spălare de bani, prev. de art. 49 din Legea nr. 129/2019, fals
informatic, prev. de art. 325 Cod penal, fals intelectual, prev. de art. 321 Cod
penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 Cod penal,
și uzul de fals, prev. de art. 323 Cod penal.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, atunci când
împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.

Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă
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Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă
principiul prezumției de nevinovăție.
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