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Doua tabulae emise în timpul împaratului Marcus Aurelius, repatriate din Londra
de Parchetul CA Alba Iulia

Doua monumente epigrafice, reprezentând tabulae de bronz care contin legile municipiului Troesmis, emise
în timpul împaratului Marcus Aurelius, au fost repatriate, joi, din Londra, de catre procurorii Parchetului
de pe lânga Curtea de Apel Alba Iulia prin cooperare judiciara internationala cu autoritatile din Regatul
Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.
Potrivit unui comunicat transmis de catre Parchetul Curtii de Apel Alba Iulia, cele doua tabulae au fost repatriate
în urma cooperarii cu o casa de licitatii din Londra, care, prin intermediul unui birou de avocati, a sesizat
autoritatile britanice privind circumstantele detinerii lor, în conditiile în care artefactele erau puse în urmarire
internationala. Conform actelor de urmarire efectuate, artefactele au fost sustrase, în 2002, din situl arheologic al
orasului antic Troesmis, comuna Turcoaia, judetul Tulcea, clasat monument istoric, iar ulterior au fost oferite la
vânzare pe piata internationala de antichitati la pretul de 80.000 de lire sterline.
Din concluziile raportului de expertiza rezulta ca cele doua tabulae, scrise în limba latina, sunt din bronz, au o
greutate de peste 26 de kilograme, respectiv peste 23 de kilograme. Potrivit expertizei, artefactele sunt autentice si
reprezinta 'legea municipala a unui oras roman'. Ele provin din municipiul roman Troesmis (Iglita, judetul Tulcea)
si au fost emise în timpul împaratului Marcus Aurelius (161-180 d.Hr.).
Cele doua tabulae sunt cel mai important document scris apartinând istoriei noastre vechi, provenind de pe
teritoriul României.
Ambasada României la Londra, prin Atasatul de Afaceri Interne, a monitorizat în permanenta etapele de executare
a cererii de comisie rogatorie internationala, mentioneaza sursa citata. Piesele urmeaza a fi depuse în custodia
Muzeului National de Istorie a României, Bucuresti, unde se vor efectua examinari suplimentare.
În perioada 1998 - 2014, grupari cuprinzând 34 de inculpati, braconieri ai siturilor arheologice, au comis
infractiuni la regimul de protectie a Patrimoniului Cultural National, constând în sustragerea, exportul ilegal,
valorificarea si spalarea pe piata internationala de antichitati a mai multor tezaure monetare (stateri Koson,
Lysimach si denari romani), bratari spiralice din aur si alte artefacte sustrase din siturile arheologice Sarmizegetusa
Regia si Piatra Rosie, monumente UNESCO.
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Numeroase bunuri au fost pierdute pentru Patrimoniul Cultural National, cauzându-se un prejudiciu de peste patru
milioane de euro. Acestea sunt puse în urmarire nationala si internationala, prin Interpol.
Pâna în prezent au fost pronuntate hotarâri definitive de condamnare pentru 12 inculpati.
Urmarirea penala este efectuata de procurori din cadrul Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Alba Iulia si ofiteri
ai politiei judiciare din cadrul structurii specializate a Politiei Române.
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