Narcotraficanții de la Vâlcea (II)

Polițiștii Centrului Zonal de Combatere a Crimei Organizate și Antidrog Ploiești au
sesizat Parchetul de pe lângă Curtea Supremăde Justiție – secția de Combatere a
criminalității organizate și antidrog că pe raza municipiilor Ploiești și Rm. Vâlcea
acționeazăgrupări infracționale implicate în traficul de droguri (cocainăși ecstasy)
și valutăfalsă. Ca urmare, în urma unui flagrant realizat la un motel din comuna
Morărești/ Argeș, au fost găsiți 100.000 euro și 800 USD – contrafăcuți, bunuri
interzise, introduse de gruparea lui Valentin Rotaru, cu destinația zona Bacă u.
Pentru faptele comise au fost arestați Valentin Rotaru, Marius Ștefan Teleșpan și
Moise Dana Alexandra. Ei sunt condamnați și și-au ispășit jumătate din termenul
pedepsei, fiind, acum, în libertate. Coroborând informațiile obținute în urma
ascultării dialogurilor telefonice susținute de Valentin Rotaru cu diverși indivizi,
polițiștii au constatat că gruparea infracționalăcondusăde acesta este implicatăși în
traficul de droguri de mare risc, fiind, totodatăși consumatori ai acestora. S-a putut
stabili că pe parcursul anului 2003, Valentin Rotaru și Ștefan Marius Teleșpan au fost
implicați în comercializarea și distribuirea a cca 800 de pastile Ecstasy (MDMA) cu
sigla „SMILEY” pe care le-au achiziționat de la o grupare infracționalăce acționeazăîn
zona județului Cluj, mai precis de la Manuel Ovidiu Vancea – șeful unei rețele
internaționale de narcotrafic. Gruparea din Ardeal a adus peste 18.000 de pastile
Ecstasy, procurate din Olanda de Ion Nicolae Săsărman – zis „Moxu”. În numărul trecut
v-am furnizat informații despre traficul de valutăfalsă. Acum, Continuă m prezentarea
cazului, vizând narcotraficul, cu mențiunea că datele ne-au fost furnizate de

Parchetul de pe lângă Curtea Supremă, cazul aflându-se încă pe rol, cu inculpații
aflați în stare (temporară) de libertate.
Rețeaua
Rețeaua de traficanți de stupefiante de mare risc în județul nostru i-a avut în
compunere pe Valentin Rotaru, Marius Ștefan Teleșpan, Constantin Diaconescu, Cristian
Bogdănel Nițu, Dana Alexandra Moise și Constantin Marinaș Dragoș (din că limănești).
Depistarea membrilor grupării vâlcene s-a făcut prin informații furnizate de membri
grupării din Ardeal arestați, dar și în urma unei declarații a piteșteanului Artur
Kocharian care a recunoscut că a cumpărat 50 de pastile de Ecstasy, prin intermediul
lui Valentin Rotaru, de la Constantin Diaconescu, drogurile parținând lui Ștefan
Marius Teleșpan. Inculpații Constantin Diaconescu și Constantin Dragoș Marinaș au fost
depistați în luna aprilie a anului 2004 și s-a dispus arestarea lor, deoarece s-a
constatat că mulți dintre membri rețelei au părăsit teritoriul României, sustrăgânduse anchetei. Pentru aceștia s-au emis mandate de arestare preventivă, fiind că utați
prin Interpol (Ion Munteanu – zis „Nelu Cismaru”, Sebastian Raimond Udrea – zis „Sebi
de la Brăila”, Florin Grigore – zis „Florin Bulgarul” Nicolae Ion Săsărman – zis
„Moxu” și Alin Sagovici).
Cu „măgurenii” pe fir
Cercetările privind activitatea grupului infracțional vâlcean au avut ca punct de
pornire analiza convorbirilor telefonice purtate între membri rețelei, ca urmare a
monitorizării aprobate de Parchetul de pe lângă Curtea Supremăde Justiție. Din cele 24
de convorbiri telefonice cu valoare probatorie, a rezultat indubitabil că mai multe
comprimate de Ecstasy – MDMA au fost vândute lui Sebastian Raimond Udrea (care acționa
infracțional în Brăila), lui Florin Grigore și Ion Lungu – zis „Ionică ” – ce acționau
în București, făcând parte din „Clanul că mătarilor”. Aspectele relevate din
convorbiri au fost confirmate de martorul că ruia i s-a stabilit o altăidentitate
(Vasile Gheorghe), precum și din declarațiile lui Rotaru, Marinaș și Diaconescu.
Aceștia au declarat adevărul și au dezvăluit modalitățile prin care au intrat în
posesia drogurilor pe care ulterior le-au traficat. Datoritămărturiilor acestora, s-a
putut stabili, totodată, și implicarea altor persoane în activități de trafic de
droguri, din care s-a reușit probarea indubitabilăa activității infracționale
desfășuratăde Ion Munteanu – zis „Nelu Cizmaru” – din Brașov. El este unul din cei
cinci inculpați care se sustrage anchetei, alături de râmniceanul Sebastian Raimond
Udrea (str. Nicolae Iorga nr. 1, bl. A17/1, sc. 1, ap. 37).
„Sămoară, Ninja”
Unul dintre membri grupării este Constantin Diaconescu – zis „Ninja”. Intrat în horăîn
necunoștințăde cauză, a sfârșit prin a consimți colaborarea la traficul de droguri. El
a fost doar curier în comercializarea comprimatelor de Ecstasy, fiind implicat în
distribuirea a 8000 de bucă ți, pe care le procurase Ștefan Marius Teleșpan de la

membri rețelei din Turda – Cluj. Din cele constatate prin anchetă, a rezultat că 50 de
comprimate au fost distribuite de „Ninja”, 50 au fost găsite la Artur Kocharian, 2.000
au ajuns la București – la Florin Grigore și Ion Lungu, cca 300-500 au fost duse la
Sebastian Raimond Udrea în vederea trafică rii ulterioare, iar cca 7.000 de comprimate
au ajuns la Ion Munteanu. În una din convorbirile interceptate, Valentin Rotaru l-a
anunțat pe un alt membru al grupării că „Ninja” era sămoară. Redăm dialogul:
” Valentin: SămoarăNinja.
” Domn: De ce?
” Valentin: A ronțăit două cauciucuri (comprimate Ecstasy – n.r.) și nu mămai înțeleg
cu el.
” Domn: Bă, da faceți experiențe și pe că țea și pe

” Domn: Ar fi bine sădai cu câteva roți la vale
” Valentin: Păi am, am. Îți las numărul, că am. O sută, două , trei, cinci, șapte. Cât
trebuie.
” Domn: Scorul?
” Valentin: Eu pe doi mardei (euro – n.r.) le-am luat. Pe cuvânt de onoare. Jur. Pe
doi mardei.
” Domn: Bine, tată.
Din dialog rezultăcă Diaconescu Constantin zis Ninja a înghițit două comprimate de
Ecstasy și efectul acestora i-a dat o stare alarmantă. Cu toate că pericolul era
iminent, Valentin Rotaru a fost mai interesat de comercializarea drogurilor, decât de
sănătatea salariatului său.
Colaboraționiștii
Pe parcursul investigațiilor, membri grupării de la Vâlcea au avut atitudini diferite.
În timp ce Valentin Rotaru, Ștefan Marius Teleșpan și Constantin Diaconescu au
recunoscut implicarea lor în traficul de droguri, ajutând organele de urmărire
penalăîn aflarea adevărului, identificarea și tragerea la răspundere penalăa altor
narcotraficanți, Constantin Dragoș Marinaș a adoptat o poziție nesinceră, negând orice
implicare în activități ilicite de trafic de droguri.
Constantin Diaconescu

Inculpatul a adoptat pe parcursul urmăririi penale o atitudine sinceră, recunoscând
implicarea în narcotrafic, deși inițial negase acest lucru. Poziția de nesinceritate
este justificatăde teama acestuia că prin cele declarate și-ar putea atrage asupra sa
și a familiei, răzbunarea traficanților despre a că ror activitate infracționalăavea
cunoștință. El a recunoscut efectuarea mai multor transporturi de droguri (ecstasy și
cocaină), pentru Valentin Rotaru și Ștefan Marius Teleșpan. Mai mult, el a recunoscut
că cele 50 de comprimate găsite la arestarea piteșteanului Kocharian proveneau din
cele pe care le traficau Rotaru și Teleșpan. Prin cele relatate, el a confirmat
modalitatea discretăde distribuire a drogurilor de că tre rețeaua Turda – Cluj,
interesant fiind episodul legat de preluarea de că tre el la solicitatea lui Teleșpan,
a celor 6.000 de comprimate ecstasy, lăsate într-un pachet la baza podului de la
ieșirea din Rm. Vâlcea spre Goranu. Declarația sa a vizat și faptul că în nenumărate
rânduri a dus droguri lui Sebastian Raimond Udrea și Ion Munteanu, executând comenzi
date de Valentin Rotaru și Ștefan Marius Teleșpan.
Dragoș Constantin Marinaș
Pe întregul parcurs al anchetei, el a adoptat o poziție nesinceră, negând orice fel de
implicare în traficul de droguri. Nesinceritatea sa a fost contrazisăde întregul
material probator existent la dosar, mai mult, chiar în parcursul declarațiilor sale
apărând contraziceri, fiind evident că poziția sa a fost „adoptată” în funcție de
materialul probator despre care avea cunoștințăcă existăla dosar. (va urma)

