Narcotraficanții (IV)

Unul dintre traficanții arestați care nu a colaborat de la început cu anchetatorii a
fost Dragoș Constantin Marinaș. El a ajuns până acolo încât a contrazis chiar și
materialul probator aflat la dosar, uneori contrazicându-se chiar și pe el. Totuși, în
final, aflând că la dosar se aflăstenogramele dialogurilor telefonice purtate cu
Valentin Rotaru despre comprimatele Ecstasy și reținerea a 2000 de bucă ți de că tre
Florin Grigore – zis Bulgaru – în contul unei datorii de 1.500 USD, a cedat.
Fugarii
Cercetările au stabilit în mod indubitabil implicarea mai multor persoane în
activitățile de narcotrafic ale celor două rețele (Turda-Cluj și Rm. Vâlcea), însă ,
cinci traficanți nu au putut fi audiați, figurând ca ieșiți de pe teritoriul României,
rând pe rând, După darea în consemn la punctele de frontieră. Dar și în lipsa lor s-a
dispus începerea urmăririi penale împotriva lui Ion Munteanu – zis „Nelu Cizmaru”,
Sebastian Raimond Udrea – zis „Sebi de la Brăila”, Florin Grigore – zis „Florin
Bulgaru”, Ion Nicolae Săsărman – zis „Moxu” și Alin Virgil Sargovici.
„Moxu”
În ceea ce-l privește pe Ion Nicolae Săsărman – zis „Moxu”, cercetările au conturat de
la început implicarea acestuia în traficul de droguri de mare risc. Ulterior,
vinovăția lui fiind probatăprin declarațiile martorului că ruia i s-a schimbat

identitatea și ale martorilor Victor Martin Schenker, Martin Szekernyes, Ștefan Marius
Teleșpan și Anestis Martin. Ultimul, implicat direct în activități de narcotrafic în
zona Turda – Cluj, a confirmat că prin intermediul lui Manuel Ovidiu Oancea a intrat
în legăturăcu Ion Nicolae Săsărman pentru a achiziționa de la acesta comprimate
Ecstasy. Pentru aceasta, s-au întâlnit în Germania și „Moxu” l-a condus în Olanda,
într-o localitate aflatăla granița germano-olandeză, unde i-a dat 2.000 de comprimate
Ecstasy cu sigla BUTTERFLY. Mai târziu, „Moxu” a încheiat o tranzacție cu Ștefan
Marius Teleșpan, în urma că reia au intrat în Rm. Vâlcea 8.000 de comprimate de
Ecstasy cu sigla „SMILEY”. Teleșpan, Rotaru, Diaconescu și martorul cu altăidentitate
au recunoscut acest lucru.
„Bulgaru”
Florin Grigore – zis „Florin Bulgaru” a fost găsit vinovat de implicarea în activități
de trafic de droguri de mare risc, prin declarațiile lui Florin Marius Teleșpan și
Valentin Rotaru. Totul s-a coroborat cu conținutul convorbirilor telefonice
interceptate, dintre Valentin Rotaru și Dragoș Constantin Marinaș. A rezultat că
Florin Grigore, împreunăcu Ion Lungu zis „Ionică „, au luat de la Dragoș Constantin
Marinaș un număr de 2.000 de comprimate, acesta din urmăprimind drogul de la Ștefan
Marius Teleșpan pentru a le vinde în București. însă , deoarece acesta avea o datorie
de 1.500 USD la Florin Grigore, a rămas fărăEcstasy, comprimatele fiind reținute în
contul datoriei. Ulterior, pentru recuperarea drogurilor s-a implicat Valentin Rotaru.
El s-a întâlnit în cartierul Ferentari cu Florin Grigore și Ion Lungu, în urma că reia
cele 2.000 de comprimate au fost restituite rețelei de la Rm. Vâlcea. Continuându-se
cercetările, s-a putut stabili că cca 7.000 de comprimate cu sigla SMILEY – din cele
8.000 primite de la rețeaua Turda – Cluj, au fost livrate de Rotaru și Teleșpan lui
Ion Munteanu – zis „Neluțu Cozmaru”, cunoscut în lumea interlopăa Brașovului ca urmare
a diverse activități infracționale desfășurate în zonă. În acest sens, Constantin
Diaconescu a fost trimis la Brașov și a înmânat pachetul cu cele 7.000 de comprimate
lui Ion Munteanu. Acesta trebuia săachite ulterior contravaloarea drogurilor (1,5 – 2
USD/comprimat), dar nu a mai apucat. Valentin Rotaru și Ștefan Marius Teleșpan fiind
arestați în cauza privind introducerea în România a 100.000 euro contrafăcuți.
Raimond Sebastian Udrea
Tânărul a fost implicat până peste cap în traficarea drogurilor, vinovăția sa fiind
probatăinevitabil cu declarațiile lui Teleșpan, Rotaru și Diaconescu. Din declarațiile
acestora a rezultat că Udrea a achiziționat în mai multe rânduri câteva sute de
comprimate de la membri rețelei din Rm. Vâlcea, în vederea distribuirii în Brăila.
Stenograma convorbirii telefonice dintre Valentin Rotaru și Raimond Sebastian Udrea
” Valentin: Nu știu. Nu am auzit. Auzi? Vezi dacă vrea acela. Câte vroia acela, că
uite, eu eram cu unul care i-am dilit mai scump și Câte vroia acela?

” Udrea: Vreo cincizeci.
” Valentin: Păi, da, dar dacă vrea, dați-i drumul, că eu plec și tocmai luni mai sunt
disponibil.
” Udrea: Stai să-l sun.
” Valentin: Păi, sună-l și sună-mă, dacă este săplecați. Îl trimit și pe Ninja la
București. Veniți și voi la București.
” Udrea: Am apucat și i-am zis vreo patru (USD – n.r.).
” Valentin: Păi nu, cum să-ți rup și ție ceva? Adică , să-și iei și tu 50 de dolari,
că am pe cinci. Cincizeci, cincizeci, o sutăi-am dat lui Gabi pe acela. Pe cinci.
” Udrea: Nu, eu patru dolari bucata am zis și de asta
” Valentin: Am înțeles.
” Udrea: Hai că -l sun acum.
” Valentin: Sună-l și spune-i: Bă, dacă vrei cincizeci, e cinci. Ca să-ți iei și tu
juma’ de sută, înțelegi? Uite, eu i-am dat o sutălui Gabi acela, celălalt, pe cinci,
alaltăieri. Hai, sunăși vezi.
” Udrea: Da-s bune?
” Valentin: Da, da. Marfă. Originale, mă. Eu am locuit de nu mai știam săvrăjesc.
” Udrea: Mă, ești nebun?
” Valentin: Pe cuvânt.
” Udrea: două , atât?
” Valentin: Da, atât.
” Udrea: Ia, fii atent.
” Valentin: Da.
” Udrea: Cincizeci din alea iau pentru acesta și la fi atent. Iau și eu, că vând un
optzeci și doi din acela. Iau și eu o sutăde parai. Cât îmi dai și mie de o sutăde
parai? Pentru mine

(va urma)

