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DEPISTAT CU SUBSTANŢE TOXICE…
La o percheziţie corporală asupra unui tânăr, membrii echipajului de jandarmi din
cadrul G.J.MS., au rămas surprinşi la ce au depistat, asupra acestuia…
Ieri, 8 februarie, în jurul orei 21:10, un echipaj de jandarmi din cadrul Grupării Mobile
Târgu Mureş, în timp ce executa serviciul de patrulare pe raza municipiului Tg. Mureş,
misiune de menţinere a ordinii şi liniştii publice, în sistem integrat, prin patrule independente,
a fost dirijat, de către ofiţerul de serviciu de la Poliţia Municipiului Târgu Mureş, la Cazinoul
„One Bet”, din cadrul Complexului Super de pe str. Moldovei, din Mun. Tg. Mureş, unde
numita V.A., în calitate de lucrător la cazinou, a făcut o sesizare cu privire la faptul că, în
incinta acestuia se află trei tineri, aparent minori, care joacă la aparatele de noroc.
Ajunşi la faţa locului, echipajul, a depistat un grup format din trei tineri, dintre care,
unul juca la un aparat, iar ceilalţi doi îl priveau. Echipajul de jandarmi a trecut la legitimarea
celor trei tineri, întrucât doi dintre aceştia nu aveau actele de identitate asupra lor şi nicinu
cooperau cu forţele de ordine, subofiţerii
au efectuat percheziţie corporală asupra
acestora. În urma percheziţiei corporale
asupra numitului S. A. s-a găsit: o foiţă
din hârtie pentru prepararea de ţigarete
şi un pliculeţ din material plastic
transparent, având un conţinut cu plante
uscate. Numitul S. A. a relatat faptul că,
produsele care au fost găsite asupra sa, iau fost prezentate ca fiind marijuana, de
către o persoană pe care nu o cunoaşte şi
a plătit suma de 50 lei, pentru
cumpărarea acestora.
Lucrătorii Jandarmeriei, au întocmit un
proces verbal de constatare a infracţiunii de „deţinerea de substanţe toxice”, faptă prevăzută
de art. 359, alin. 1, Cod Penal.
Atât persoana în cauză, cât şi mijloacele materiale de probă au fost predate organelor
de poliţie în vederea continuării cercetărilor şi stabilirea cu exactitate a tipului de „plantă
uscată”, depistată asupra tânărului.
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