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Hotul prins in casa adjunctului de la Politia Baia 
Mare a fost arestat 
19.03.2008 15:42:12  

Barbatul prins in flagrant in timp ce fura din casa sefului adjunct de la Politia Baia Mare, Viorica 
Marincas, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile de catre magistratii baimareni. Baimareanul Vasile 
Dorel Gerhes, in varsta de 40 de ani, a declarat ca a intrat in casa familei Marincas la intamplare si ca nu a 
stiut ce face pentru ca era baut. De altfel, el nu a declarat recurs la sentina magistratilor.  
 
Purtatorul de cuvant al Judecatoriei Baia Mare, judecatorul delegat Cristina Mercea, a precizat ca barbatul este 
acuzat pentru furt calificat nu doar in cazul spargerii locuintei adjunctului de la Politia Baia Mare, ci si a unei 
societati comerciale.  
 
Casa familiei Marincas a spart-o in data de 13 martie, cand a patruns in interior dupa ce a facut tandari un geam. 
Din interior, Vasile Dorel Gerhes a furat bunuri in valoare de 10.000 de lei, dar inainte sa plece a fost prins de catre 
fiul proprietarilor. Ca sa scape, barbatul a sarit de pe terasa de la etajul intai al casei, dar nu s-a mai putut ridica din 
cauza leziunilor suferite, ramanand la pamant pana la venirea politiei si ambulantei.  
 
Celalat furt l-a comis in noaptea de 17 spre 18 septembrie 2007, cand tot prin spargerea unui geam, a patruns in 
vestiarul unei firme si a sustras mai multe bunuri, cauzand un prejudiciu de 1.600 de lei.  
 
Vasile Dorel Gerhes a recunoscut ca este autorul ambelor infractiuni, dar a declarat ca era in stare de 
ebrietate si ca nu a gandit limpede. Barbatul nu este la prima condamnare, pentru ca el a mai fost condamnat de 
Judecatoria Baia Mare la patru ani de inchisoare insa a fost eliberat conditionat in 31 octombrie 2006. Acesta mai 
are de executat un rest de pedeapsa de 459 de zile, care se va adauga la anii care ii va primi pentru cele doua noi 
fapte. 
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Casa sefului adjunct al Politiei Baia Mare, Viorica Marincas, a fost sparta de un maramuresean cu 
antecedente penale, prins in flagrant chiar de fiul politistei. Hotul se afla in prezent in Spitalul Judetean de 
Urgenta Baia Mare, in sectia de terapie intensiva, iar dupa externare va fi cercetat pentru comiterea 
infractiunii de furt calificat, iar politistii vor incerca sa stabileasca daca este autorul si altor fapte similare.  
 
Spargerea a fost reclamata, joi dupa-amiaza, de fiul comisarului sef Viorica Marincas. El a sunat la politie si a 
declarat ca, in momentul in care a venit acasa, a surprins un barbat pe unul dintre balcoanele imobilului. Potrivit 
informatiilor oficiale, pentru a nu fi prins, barbatul a sarit de la balconul etajului I si s-a ranit. El s-a ranit extrem de 
grav, pentru ca a fost dus direct in reanimare.  
El se afla sub supraveghere medicala si este constient, insa refuza sa faca orice fel de declaratii. Medicul sef 
al sectiei, Andrei Muresan, a declarat ca ”pacientul a fost adus cu un traumatism cranio-cerebral acut si diferite 
contuzii la nivelul fetei. Avem suspiciunea unei fracturi de coloana, insa acest lucru este inca in investigatie 
medicala.” Chiar si medicii au intampinat probleme in tratarea barbatului din cauza faptului ca nu comunica cu 
personalul sectiei ATI.  
 
Agent Dumitrita Hotea, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, a declarat ca imediat dupa reclamarea cazului, la 
locul evenimentului, s-a deplasat o echipa de cercetare care l-a identificat pe barbat in persoana lui Vasile G. (40 
ani), din Farcasa, recidivist.  
 
Potrivit unor surse, hotul a ajuns in interiorul imobilului spargand un geam de la balconul etajului intai. A umplut 
cateva sacose cu aparatura electrocasnica, pe care le-a pus langa usa, iar inainte sa plece si-a desfacut o sticla de 
bautura. El a fost deranjat de venirea acasa a fiul sefului Politiei Baia Mare, astfel incat a iesit pe balcon, in 
incercarea de a scapa.  
 
Dumitrita Hotea a declarat ca ”politistii au gasit asupra suspectului mai multe bunuri sustrase din imobil, inclusiv 
o suma de bani. De asemenea, langa usa de acces in locuinta au fost gasite mai multe genti cu bunuri pe care 
barbatul le-a pregatit pentru a le sustrage. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate”. Ea a mai spus ca barbatul 
este cercetat pentru comiterea infractiunii de furt calificat.  
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