5 traficanti de carne vie au fost
arestati

” Austria Graz, destinația a zeci de tinere vâlcence ” afacerea durează de mai
bine de 3 ani, timp în care în orașul austriac Graz au fost duse sute de tinere,
pentru a se prostitua <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoftcom:office:office" />

O rețea de traﬁcanți de carne vie care racola tinere din județele Olt, Sibiu, Argeș și Vâlcea a fost anihilată de
oﬁțerii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea și de procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. Biroul
Teritorial Vâlcea, în colaborare cu autoritățile austriece în domeniu. Rețelei de traﬁcanți le-au picat victime zeci
de fete, unele minore, dornice de câștiguri rapide peste hotare. O parte dintre acestea au fost racolate din
județul Vâlcea, din parcări le de pe Valea Oltului. Unele dintre fete știau dinaintea plecă rii ce trebuie să facă
odată ajunse în Austria, iar altele au fost păcă lite că li se vor găsi locuri de muncă . Ajunse la destinație,
tinerelor li se luau pașapoartele și, prin violențe și amenințări, erau obligate să se prostitueze în diferite cluburi,
traﬁcanții obținând de pe urma acestei activități zeci de mii de Euro, cât și alte diverse avantaje materiale.
Rețeaua era bine omogenizată, o parte din membrii ei ﬁind rude, iar ceilalți cunoscându-se bine. Fiecare
membru al rețelei avea un rol bine stabilit în cadrul ei, de la recrutare, procurarea documentelor de că lătorie,
transport, cazare, supravegherea victimelor și până la colectarea banilor.
Au început arestările
După un an și jumătate de cercetări, în baza datelor și informațiilor deținute, începând cu luna martie 2006,

polițiștii și procurorii vâlceni au demarat activitățile de anihilare a rețelei, prin identiﬁcarea principalilor suspecți
și audierea victimelor, efectuarea de descinderi și percheziții domiciliare, pentru identiﬁcarea bunurilor și
valorilor, pe care aceștia le-au achiziționat cu banii obținuți în urma comiterii infracțiunilor. până în prezent, au
fost identiﬁcați mai mulți suspecți de suspecți, 3 dintre ei ﬁind arestați preventiv.
Numărul cazurilor de traﬁc de persoane și proxenetism a crescut vertiginos în ultima perioadă . Dacă până acum
se vorbea despre proxenetism fără ca vreun traﬁcant de carne vie să ﬁe arestat, în ultima vreme în toată țara sa desfășurat o campanie în forță împotriva traﬁcului de persoane. La sfârșitul lunii martie a.c., Dorin Ion Mitrea
de 31 de ani din Rm. Vâlcea și soția lui Elena Nicoleta Mitrea de 26 de ani, au fost arestați preventiv pe o
perioadă de 30 zile, respectiv 5 zile. În data de 23 martie a.c. s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva celor
doi pentru săvârșirea infracțiunilor de traﬁc de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat. Cei doi
făceau parte din rețea de traﬁc de persoane care racolau și traﬁcau tinere din Olt, Sibiu, Argeș și Vâlcea, pe care
le transportau în orașul austriac Graz. Unele dintre fete știau și au acceptat ce avea să facă odată ajunse în
Graz, iar altele, odată ajunse acolo, erau puse să se prostitueze împotriva voinței lor. Fetele erau duse într-un
bar din Graz, unde făceau streaptease și întrețineau relații sexuale contra cost. O parte din banii astfel obținuți
le reveneau membrilor rețelei. Cei doi soți au preluat această afacere în urmă cu 2 3 ani și au dezvoltat-o,
ducând periodic fete în Austria, și câștigând sume colosale de bani.
Prima arestare din acest caz a fost efectuată în urmă cu câteva luni, când unul dintre cei care coordonau grupul
infracțional a că zut în plasa polițiștilor de la S.C.C.O. Vâlcea. Acesta se mai „ocupa” și de alte afaceri, cum ar ﬁ
cardurile false și coordonarea unor grupuri de hoți. Apoi, polițiștii au descins și au veriﬁcat mai multe persoane
care aveau legături cu această rețea. Pentru rezolvarea acestui caz, polițiștii au colaborat cu omologii lor
austrieci, care au găsit o parte din fete și le-au trimis înapoi în țară .
Alți traﬁcanți ai rețelei au că zut în plasa polițiștilor
Sibianca Doina Ionela Roman, zisă Janet, membră a rețelei conduse de Vasile Oprea și Dorin Mitrea a picat
în plasa polițiștilor. În cadrul rețelei, ea era cea care conducea fetele și supraveghea unul din barurile austriece,
unde se prostituau româncele. De asemenea, Janet avea și ea un procent generos din prestațiile fetelor. În data
de 22 mai ac.c., procurorul a emis o ordonanță de reținere pentru 24 ore pentru Doina Ionela Roman, iar pe 23
mai 2006 a propus instanței de judecată emiterea unui mandat de arestare preventivă, pentru o perioadă de 29
de zile, măsura ﬁind admisă de Secția Penală din cadrul Tribunalului Vâlcea.
Având în vedere caracterul complex al cauzei, cercetările Continuă pentru stabilirea întregii activități
infracționale și a tuturor persoanelor care au desfășurat aceste fapte. până acum, în arestul poliției se aﬂă
Vasile Oprea taximetrist, transportatorul fetelor, Dorin Ion Mitrea și soția lui Elena Nicoleta Mitrea de 26 de ani,
Ion Brănescu și Doina Ionela Roman. Infracțiunile de care se fac vinovați cei trei sunt traﬁc de persoane și
constituirea unui infracțional care se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani, respectiv 5 la 20.
Magda Tolea

