
         R O M Â N I A

                                 
               MINISTERUL PUBLIC
 PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
                 DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia de urmărire penală şi criminalistică

            Dosar nr. 347/P/2011

R E F E R A T

cu propunere de luare a măsurii arestării preventive

Anul 2011, luna aprilie, ziua 21

          – procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Examinând actele dosarului cu numărul de mai sus privind pe inculpaţii:

• VÎNTU SORIN OVIDIU, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 

şantaj prevăzută de  art. 194 alin.(1) şi (2) din Codul penal

• ILIE ION CEZAR -cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de şantaj 

prevăzută de art. 194 alin.(1) din Codul penal,

C O N S T A T Ă M:

La data de 07.04.2011, în temeiul  prevederilor  art.221 alin.(1)  din Codul de 

procedură penală, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a sesizat 

din oficiu în legătură cu săvârşirea de către Vîntu Sorin Ovidiu a unei infracţiuni de 

şantaj prev. de art.194 alin.(1) din Codul penal, asupra numitului G.S. Sesizarea a avut 

la  bază  mail-ul  trimis  în  data  de  03.04.2011  de  la  adresa  …..  la  adresa 

„sesizare@mpublic.ro” din care rezulta că, în data de 02.04.2011, numitul Vîntu Sorin 
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Ovidiu i-a adus ameninţări  numitului G.S.,  în scopul acceptării  de către acesta din 

urmă a unei clauze într-un contract de management.

În data de 08.04.2011, cauza a fost declinată Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Buftea, iar, în aceeaşi dată, a fost retrimisă prin adresă Secţiei de Urmărire Penală şi 

Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în 

vederea analizării oportunităţii preluării. 

Prin rezoluţia din data de 08.04.2011, Procurorul General al Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, în temeiul art.209 alin.(41) din Codul 

de  procedură  penală,  preluarea  cauzei  în  vederea  soluţionării  de  către  Secţia  de 

urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi  

Justiţie. 

În data de 08.04.2011, a fost începută urmărirea penală  in rem  în legătură cu 

infracţiunea de şantaj prevăzută de art.194 alin.(1) din Codul de penal, săvârşită asupra 

lui G.S.

Prin rezoluţia din data de 19 aprilie 2011 a fost începută urmărirea penală faţă 

de învinuiţii Vîntu Sorin Ovidiu şi Ilie Ion Cezar.

Prin  ordonanţa din data de 19 aprilie 2011 procurorii din cadrul  Parchetului de 

pe  lângă  Înalta  Curte  de  Casaţie  şi  Justiţie  -  Secţia  de  Urmărire  Penală  şi  

Criminalistică a dispus luarea măsurii reţinerii pe o durată de 24 de ore, a celor doi 

învinuiţi.

Prin  ordonanţa  din  data  de  21  aprilie  2011 a  fost  pusă  în  mişcare  acţiunea 

penală, Vîntu Sorin Ovidiu şi Ilie Ion Cezar dobândind astfel calitatea de inculpaţi.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză s-au reţinut următoarele:

În fapt,  la data de  24.10.2011 între  două societăţi comerciale  a fost încheiat 

,,contractul  pentru  servicii  de  consultanţă  şi  management  strategic  şi  asigurarea 

resurselor  de  finanţare  ale  activităţii,  contract  semnat  între  S.F.,  în  calitate  de 

reprezentant al  uneia dintre societăţi   şi S.G., în calitate de reprezentant al  celeilalte  

societăţi.

Obiectul  contractului  cuprinde  Produsele  Media  I.  Posturi  de  televiziune: 

1.R.TV., 2.M.C.; II. Posturi de radio: 1. Radio G., 2. Radio R.FM semnate de aceleaşi 

părţi  şi  Anexa  nr.2  la  Contract  din  24.10.2010  care  cuprinde  cuantumul  sumelor 

alocate ( 5.000.000 euro), tranşele ( între 1-2 mil. euro), termenele de alocare (imediat 

după semnare şi până la 15.01.2011), destinaţia (în interesul societăţii), cu menţiunea 

că sumele sunt purtătoare de dobândă.
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Potrivit clauzelor contractuale, profitul realizat la sfârşitul fiecărui an, revenea 

în proporţie de 80%  firmei SC A.I. S.A. şi 20% SC R.M.  SA. 

Pentru  punerea  în  aplicare  a  contractului  partea  vătămată  urma  să  asigure 

sursele de finanţare necesare societăţii, să achite datoriile, să plătească salariile şi toate 

cheltuielile pentru funcţionarea în parametrii a societăţii. 

Negocierile  care  au  precedat  încheierea  contractului  de  management  s-au 

desfăşurat la locuinţa inculpatului Vîntu Sorin Ovidiu în prezenţa reprezentanţilor SC 

R.M.  SA , S.F., D.N., membrii în Consiliul de Administraţie şi reprezentanţii SC A.I.  

S.A. şi  reprezentanţii  firmei  SC  A.I.  S.A.,  S.G.  şi  A.I.,  membru  în  Consiliul  de 

Administraţie, desemnat de partea vătămată. Implicare a inculpatului se explică prin 

faptul  că  acesta,  potrivit  declaraţiilor  publice,  controlează  prin  persoane  interpuse 

acţionariatul SC R.M.  SA. 

Conform anexei nr.2 a contractului asumat, până la finele anului 2010, partea 

vătămată a creditat societatea cu peste 4.000.000 euro, respectiv cca.90% din valoarea 

contractului.

Deşi  obiectul  contractului  prevede atât  asigurarea resurselor  de  finanţare  ale 

activităţii  cât  şi  preluarea  managementului,  Vîntu  Sorin  Ovidiu  a  continuat  să  se 

implice în politica editorială şi în administrarea postului R.Tv..

Spre exemplu, discuţia telefonică din data de 14.04.2011, ora: 14:27:51 purtată 

de Sorin Ovidiu Vîntu cu Ion Ilie:

„…VÎNTU: Da. Ştii de ce? Că m-a sunat băiatul de la  BGS, că a apărut o ştire cu 

sectorul 3 e contract cu o firmă de pază de 1,3 milioane şi el mi-a spus că n-are nici un 

profit la afacerea asta, ştii? Noi cu BGS avem parteneriat strategic. Dacă are într-

adevăr dreptate, mă rog, să-i daţi dreptate, ca să zic aşa. Dar verificaţi şi voi! Dar 

dacă nu e E. acolo, chiar nu ştiu cu cine să vorbesc.”  

În luna decembrie 2010, sub pretextul unor reproşuri şi a unor critici adresate 

părţii  vătămate,  potrivit  cărora  nu  are  experienţa  profesională  necesară  pentru  a 

desfăşura o activitate editorială profesionistă inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu, a început 

să facă presiuni pentru schimbarea directorului editorial P. C.. 

În acest sens, Vîntu Sorin Ovidiu s-a folosit de influenţa pe care o are asupra 

membrilor Consiliului de Administraţie ce reprezentau SC R.M.  SA – D.N. şi S.F. cu 

scopul îngreunării activităţii lui  S.G. şi punerii acestuia în situaţia de a nu-şi putea 

îndeplini obligaţiile contractuale. 
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Astfel,  inculpatul  Vîntu  Sorin  Ovidiu  urmărea  redobândirea  controlului 

societăţii, deşi S.G. şi-a respectat obligaţiile contractuale privind finanţarea activităţii 

trustului de presă şi  achita salariile angajaţilor, sumele investite depăşind suma de 

5.000.000 euro. În acest sens este relevantă discuţia purtată în data de 20.04.2011 între 

Vîntu Sorin Ovidiu şi S.G. :

„S.O.VÎNTU: Până când nu ai greşit, nu m-am băgat.

S.G.: Eu cred că momentul decisiv a fost momentul în care aţi vrut să-l daţi 

afară pe P. pentru că nu vă răspundea la telefon pentru că aşa vroiau F. cu N.  

Atunci mie mi s-a părut că a fost o chestiune care m-a făcut să cred, măi, eu nu 

contez, eu sunt afară...”

Pentru că partea vătămată nu a fost de acord cu pretenţiile inculpatului Vîntu 

Sorin Ovidiu, în data de 27.03.2011, sub pretextul că s-ar fi preluat abuziv contractul 

de închiriere al spaţiului în  care-şi desfăşoară activitatea postul de televiziune R.Tv., 

din dispoziţia lui Vîntu Sorin Ovidiu, un număr de aproximativ 40 de persoane, au 

intrat cu forţa în spaţiile redacţionale, pentru ca la final să vină personal şi Vîntu Sorin 

Ovidiu. 

Aceste  împrejurări  au  fost  filmate  de  către  o  jurnalistă,  iar  caseta  cu 

înregistrarea prezenţei celor 40 de persoane şi a inculpaţilor Vîntu Sorin Ovidiu şi Ion 

Ilie Cezar a fost depusă la dosarul de urmărire penală. De asemenea, cu privire la acest 

incident, S.G. a apelat serviciul de urgenţă 112, iar poliţiştii care s-au deplasat la faţă 

locului au consemnat aceste aspecte într-un proces verbal.. 

De  altfel,  pretinsa  preluare  abuzivă  a  contractului  de  închiriere  a  fost  şi 

justificarea pentru care cele 40 de persoane au „intervenit”, în sensul că reprezintă 

firma de pază care ar avea contract de pază al sediului. Scopul prezenţei inculpatului 

Vîntu Sorin Ovidiu a fost de a convinge persoana vătămată de „forţa” pe care o deţine 

şi de a crea condiţiile în care a ameninţat în mod direct partea vătămată că va pune să 

fie ucis. 

Cu ocazia acestei întâlniri din data de 27.03.2011, persoana vătămată a fost 

ameninţată nemijlocit cu moartea de către Vîntu Sorin Ovidiu şi apoi i-a solicitat 

remiterea  sumei  de  cca.200.000  de  euro,  pentru  a  nu  determina  rezilierea 

contractul. Aceste  împrejurări  rezultă  din  declaraţia  părţii  vătămate  care  se 

coroborează cu conţinutul discuţiei înregistrate la data de 02.04.2011 în care se face 

referire la acest incident.
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Deşi  persoana  vătămată  a  menţionat  că  prevederile  contractului  nu  indică  o 

asemenea  clauză,  Vîntu  Sorin  Ovidiu  şi-a  reiterat  pretenţiile,  şi  a  încunoştinţat 

persoana vătămată că din acel moment, bărbatul care-l însoţea şi despre care a aflat că 

se numeşte Ion Ilie, va rămâne în permanenţă la R.Tv.. 

Ulterior, partea vătămată a aflat că motivaţia publică a acestei decizii ar fi că Ion 

Ilie  este  un  „reprezentant  al  acţionariatului  majoritar”,  adică  al  lui  Vîntu  Sorin 

Ovidiu, însă în realitate este persoana care trebuie să se asigure că v-a remite suma de 

bani solicitată. 

Aşa  cum  se  exprima  şi  inculpatul  Sorin  Ovidiu  Vîntu,  Ilie  Ion  Cezar este 

„păstratorul” înţelegerii R.Tv. cu partea vătămată.

Practic, prezenţa inculpatului Ilie Ion Cezar permanent  la locul de muncă al 

părţii  vătămate  însemna  adăugarea  unui  element   suplimentar  de  presiune,  de 

constrângere, de natură să anihileze total alte opţiuni ale acesteia şi să o silească să 

facă, împotriva voinţei sale  acte de dispoziţie pretinse în folosul injust al inculpaţilor. 

Sub acest aspect, trebuie subliniat că, de la această dată şantajul  avea un dublu scop 

injust. 

Astfel,  inculpatul  Ilie  Ion Cezar era interesat  să  continue constrângerea prin 

ameninţarea  părţii vătămate, pentru ca aceasta sub presiune să cedeze şantajului, în 

scopul obţinerii folosului injust pentru inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu, dar şi în scopul 

propriului folos injust. Astfel, inculpatul Ilie Ion Cezar obţinea postul de membru în 

Consiliul de Administraţie al R. M., cu un venit lunar substanţial. 

Temeinicia acestei interpretări rezultă din probele administrate în cauză şi din 

evoluţia  acţiunilor  de  constrângere  din  zilele  următoare  în  care  presiunea  a  fost 

menţinută, prin intermediul inculpatului Ilie Ion Cezar. Acesta a continuat să exercite 

constrângerea prin ameninţare, atât în folosul inculpatului Vîntu Sorin Ovidiu, cât şi 

pentru  folosul  propriu.  Constrângerea  prin  ameninţare  a  fost  exercitată  mult  mai 

accentuat, mult mai dur, partea vătămată fiind ţinută în faţa alternativei îndeplinirii 

pretenţiilor inculpatului Vîntu Sorin Ovidiu, aşa cum i-au fost impuse ori a suportării 

consecinţelor negative.  

Constrângerea s-a realizat prin îngrădirea libertăţii de acţiune a părţii vătămate 

care permanent îl avea în preajmă pe omul impus de inculpatul  Vîntu Sorin Ovidiu, 

respectiv inculpatul Ilie Ion Cezar aşa încât, temerea şi nesiguranţa să-i aducă atingere 

libertăţii de opţiune pentru a ceda pretenţiilor injuste, în special prin remiterea sumei 

de bani, care asigura un  folos  ambilor inculpaţi. 
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În acest sens următoarele discuţii telefonice coroborează descrierea stării de fapt 

şi confirmă declaraţiile părţii vătămate, astfel:

Discuţia telefonică din data de 13.04.2011, ora: 16:00:18, între S.G. şi Ion Cezar 

Ilie: 

„ION ILIE: Aşa a zis. Asta a fost discuţia dintre voi, el a zis OK, el OK, e OK...

S.G.: Dar de aia, eu azi n-am mai deschis discuţia. Dar aia e bătută în cuie: nu 

200 de mii pe lună, 150. Şi mă laşi în pace! Nu mă mai presezi, nu mai mi-i pui pe 

ăştia în cârcă. 

ION ILIE: Da. Eu de ce am vorbit până acuma, m-am ţinut de cuvânt. 

Sau discuţia din data de 15.04.2011, ora 11:26:52, purtată între Ion Cezar Ilie şi 

C. : 

« I. ILIE: Eu când să vorbesc cu S.?! Eu nu am ajuns acolo. 

C.: A, ok. Mă duc eu atunci şi vorbesc.

I. ILIE: Du-te peste ei şi spune-le: băi, a fost, a făcut urât ăla urât aseară... îi 

spui că a făcut urât şi a zis că trebuie făcut aşa.  

C.: Ok. ». 

La fel şi discuţia din 15.04.2011, ora 12:43:29, purtată între Sorin Ovidiu Vîntu 

şi Ion Ilie: 

„ILIE: Alo!

VÎNTU: Ce faci, Ioane?

ILIE: Uite, pe aici, îl aştept pe S. să apară.

VÎNTU: Am înţeles, Ioane. Bine golănaş.

ILIE: Bine tată. După ce vorbesc cu el, dacă...

VÎNTU: Dar ai mai vorbit cu el, măi, dacă... Tot sucit e?

ILIE: N-am ajuns să vorbesc cu el. Am vorbit cu el la telefon şi a încercat 

să-mi explice ceva. Şi vreau să vorbesc cu el între patru ochi, când vine. Pe urmă, 

dacă e, trec pe la tine. Dacă eşti acasă, trec pe la tine. “;

Discuţia telefonică din data de  19.04.2011,  la ora  17:01:17,  purtată de Sorin 

Ovidiu Vîntu tot cu Ion Cezar Ilie:

„VÎNTU: Da. Ce-am vrut să te întreb? Te-ai întâlnit cu S. G. azi?

ILIE: Da. M-am întâlnit, am vorbit cu el, i-am spus despre ce e vorba.
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VÎNTU: Şi?

ILIE: Şi el, aşa cum ne-am aşteptat. A început să scâncească, să-mi spună că...

VÎNTU: Că e greu, că aia, că aia.

ILIE: Că e greu şi că nu ştie ce să facă cu Dumitru, că tot îi spune Dumitru că 

are nevoie pe acolo de ajutor.

VÎNTU: Am înţeles. Păi ce să facă? Trebuie să-l sprijine.

ILIE: Sigur. Zic: „E problema ta. Descurcă-te, că eşti băiat mare!”

VÎNTU: Te-ai prins. 

ILIE: Da. „Descurcă-te, vezi cum te descurci, că eşti băiat mare!”

VÎNTU: Aşa. Şi cum a rămas până la urmă?

ILIE: Pentru mâine dimineaţă, să vedem cum facem. „Descurcă-te, nu mă pune 

într-o poziţie proastă!  Sau gândeşte-te: dacă consideri că merită să mă pui într-o 

postură proastă, să-mi roşească obrazul de ruşine, OK!”  „Păi stai să vedem...!” 

Zic: „Nu. Nu există decât două variante: da sau nu. Poţi să te ţii de un angajament aşa 

cum l-am discutat sau nu. Atâta tot. Cale de mijloc nu există.” Înţelegi?”.

În acelaşi  timp, şi  partea vătămată are  o discuţie  în data de  19.04.2011,  ora 

19:07:27 referitoare la presiunile inculpaţilor:

“S.G.:...  Iar a venit Ion ăla peste mine, că nu, că Vântu vrea banii mâine, că 

nu nici în rate că nu-i pasă lui că sunt salarii în Moldova, că de ce pun problema 

aşa.

DOMN: Ăla-i cretin!

S.G.: Că de ce pun problema aşa, că lui nu-i place cum pun problema, că una-i 

una, alta-i alta, că eu am acceptat. Zice: dar de ce pui problema. Zic: ce vrei mă,  

ai vrea să mă bucur acuma că-mi luaţi banii şi că ...

DOMN: Şi ce? Dintr-odată acuma ...

S.G.: Că nu-s în contract.

DOMN: Adică acuma e vina ta. ».

Pentru  a  sublinia  seriozitatea  ameninţărilor  proferate  la  adresa  persoanei 

vătămate,  la  data  de  30.03.2011,  din  dispoziţia  lui  Vîntu,  membrii  Consiliului  de 

Administraţie  (CA)  D.N.  şi  S.F.  au  destituit  persoane  din  conducerea  editorială  a 

postului. Aceste aspecte au fost devenit publice prin comunicatele emise atât de către 
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CA al SC R.M.  SA, cât şi de către SC A.I. S.A., dar şi personal de către Vîntu Sorin 

Ovidiu, care a arătat că persoana vătămată nu va mai fi manager.  

Ulterior,  inculpatul  Vîntu  Sorin  Ovidiu  a  făcut  publică  decizia  rezilierii 

contractului de management.

Demersul   public  al  inculpatului  Vîntu  Sorin  Ovidiu a  urmărit  evident 

accentuarea presiunii, pentru ca S. G.  să conştientizeze forţa de constrângere pe care o 

are inculpatul şi astfel să înţeleagă că în acest raport, resursele sale nu sunt apte să-l 

anihileze  şi  astfel  contrar  voinţei  sale,  să  dea  curs  tuturor  pretenţiilor  injuste  ale 

inculpaţilor. 

La data de 02.04.2011, pe raza localităţii Pucheni, jud. Prahova, s-a întâlnit cu 

S.G.. 

În  cadrul  acestei  discuţii,  a  cărei  înregistrare  a  fost  pusă  la  dispoziţia 

organelor de urmărire penală de către persoana vătămată, Vîntu Sorin Ovidiu 

reia  ameninţările  cu  eliminarea  fizică  –  uciderea,  persoanei  vătămate  şi 

subliniază puterea pe care o deţine pentru a determina rezilierea contractului de 

management,  dacă  persoana  vătămată  nu  procedează  la  remiterea  sumei 

solicitate.

Astfel după cum rezultă din conţinutul discuţiei ambientale Vîntu Sorin Ovidiu 

afirmă: „Discutăm acum ca între doi băieţi, un golan bătrân şi unul tânăr. Să-ţi spun 

o chestie, ţi-am dat două lecţii: te-ai bazat pe o forţă, ţi-am arătat că mă p... pe forţa 

ta, mă p... pe tine cu forţa ta. Lasă-mă ca să discutăm, cu golani şi cu alea. Tu vii dintr-

o lume, totuşi, cinstită, ordonată, civilizată, ai tăi au fost OK. Eu vin dintr-o mahala 

ţigănească, vin de prin pârnaie, vin din contrabandă cu de-ăştia. Asta e o lume... 

Eu am făcut eforturi disperate să nu mă dau în fapt, de unde vin şi cine sunt. 

Prietenul tău M. îţi poate confirma că mi-a dat OK ca să împuşc rakeţii care vor să se 

stabilească pe teritoriul României. Şi că am împuşcat sute, nu zeci ”..

Dialogul dintre cei doi este iniţiat pe teme manageriale de către partea vătămată. 

Însă,  iniţiativa  părţii  vătămate  este  stopată  brutal  de  către  inculpatul  Vîntu  Sorin 

Ovidiu, care i-a spus că nu-l interesează şi a impus cadrul discuţiilor îi subliniază că 

din acel moment  totul va fi doar între ei, pe chestii de forţă, căci nici un teritoriu, 

nici măcar „teritoriul morţii nu–i este interzis”.:

„S. O. VÎNTU: Ca să ştii. Iniţial, pe cuvântul meu că am vrut să-ţi administrez 

lecţia maximă, ca să termin şi să dau o lecţie tuturor.

S. G: Să mă îngropaţi?
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S. O. VÎNTU: Bă, puştiule, la mine aşa ceva nu înseamnă teritoriu interzis, 

la mine face parte din arsenalul de lucru când sunt supărat sau când am un 

interes mare de apărat. Eu nu glumesc cu asta.

S. O. VÎNTU: Bă, puştiule, la mine aşa ceva nu înseamnă teritoriu interzis, la mine  

face parte din arsenalul de lucru când sunt supărat sau când am un interes mare de  

apărat. Eu nu glumesc cu asta … 

S. O. VÎNTU: Eu nu transmit mesaje la maniera că  băi, băieţi, vă rog frumos.  Am 

spus:  Ce-a promis G. că vă livrează, vă livrez, staţi liniştiţi, nu-l mai încurajaţi în  

prostie. Ăsta e mesajul pe care l-am trimis. Ce-a promis G. că vi se livrează, vi se  

va livra, nu îl împingeţi la prostii. Ăsta e tipul de mesaj, nu  te-am umilit nici acolo. 

Şi de aia am ales altă strategie, să te împing în interiorul legii. N-am, tati, n-am venit 

aici cu..., stai liniştit, că eu nu fac de-astea. Ţi-am spus că te-am graţiat. Am decis să 

aplic altă strategie, să te împing în interiorul legii, pe lege, unde sugi p..., pentru că ai  

fost atât de imprudent încât nu ţi-ai luat nicio măsură de precauţie, crezând, bazându-te 

pe  chestii  de-astea  de  golan.  Nu  ţi-ai  luat  niciun  fel  de  precauţie.  Şi  am  decis, 

domnule, dacă acum e atât de vulnerabil şi pot să-l fac pe băiat să devină doar 

casier plătitor, a întârziat 6 zile, a pierdut 10 milioane. De ce p... mea să mă apuc 

să-i fac eu, îl împing în lege şi îl f... de nu se vede. Deci, acum eşti în interiorul legii,  

S., unde eşti vulnerabil 100%. S., îţi jur pe copiii mei, este ultima discuţie serioasă pe 

care o mai port cu tine şi fără să mă ascund în vreun fel, fără vreun interes, pentru că 

ţi-o spun deschis, sunt călare pe situaţie, sunt călare pe tine şi cred că ţi-ai dat seama 

de lucrul ăsta. În faţa altora, spune ce vrei. Sunt călare pe tine, că, dacă am strâns 

puţin din pinteni ţi-ai dat duhul. Te ridiculizez în tot târgul, te fac de c..., vei deveni 

un personaj penibil, eu ştiu să fac mişto şi cu intrări în presă. Ştiu să te fac de c..., îţi 

izolez toţi partenerii de afaceri. În timpul unui scandal, tu n-ai de unde să ştii, fug 

toţi ca potârnichile.  De-aia am venit acolo, ca să fie scandal, că, dacă nu veneam 

acolo nu prea era scandal.  Venirea mea acolo...,  tu vroiai scandal, nu, eu vroiam 

scandal.  Te-am lăsat pe tine şi  tu să-l  faci,  să-ţi  arăt cum se joacă cu adevărat  cu 

creierul, nu cu hormonii. Deci, în timpul unui scandal, toţi cei care te-au susţinut se 

dau deoparte, chiar dacă se bat cu pumnii în piept, fratele nostru, sau G., sau S., că e 

aia, aia sau au alte interese, se vor da deoparte... Pe ei îi doare în p..., că ai dreptate, că 

n-ai dreptate, că am eu, îi doare fix în p... Îi interesează să profite fără să fie atinşi de 

c... Or, când a apărut, am dat drumul la ventilator şi  am început să arunc stropi de 

c... acolo, s-a făcut linişte. Întotdeauna am avut grijă să am un şir de contacte, din 

când în când mai scot câte un şeptar.  Primul lucru care se face când începe un 

război, se dă atacul la resurse. Eu asta te învăţ. Identifici resursele duşmanului tău şi 
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începi să-i anulezi resursele. Rămâi fără contracte, nu mai împingi bani, ai ieşit din 

business, până la sfârşitul anului eşti falit. Dar falit, falit. … „

 Abordarea   de  pe  o  poziţie  de  superioritate  a  avut  un  scop unic  -   partea 

vătămată să înţeleagă că  puterea o are numai inculpatul  Vîntu Sorin Ovidiu-. De 

altfel,  sub acest  aspect  este  relevantă   afirmaţia  inculpatului  care  pentru  începutul 

întâlnirii a definit caracteristicile  care fac diferenţa dintre mediile lor şi datorită cărora 

numai  inculpatul are puterea discreţionară.

Astfel,  enumerarea sacadată, apăsată a experienţelor din viaţa sa, a  faptelor 

josnice care nu îi sunt străine, a mahalalei  care l-a format, în care asasinatele la 

comandă erau constante ale existenţei a fost făcută cu scopul de a amplifica forţa cu 

care poate tranşa în favoarea sa orice situaţie. I-a descris apoi  lecţiile pe care şi le-a 

însuşit  în   puşcărie  şi  care  l-au  călit,  autoritatea  pe care  a  avut-o  asupra reţelelor 

organizate de hoţi, iar această asociere cu mediul ordonat, civilizat în care s-a format 

partea vătămată (un mediu slab, lipsit de forţă,conform criteriilor sale) au urmărit să 

amplifice  forţa invincibilă a inculpatului  cu care partea vătămată nu se poate angaja 

într-o luptă deoarece nu are resurse şi  a încheiat  tabloul imaginii sale arătând că i-a 

lichidat şi pe cei mai temuţi asasini la comandă - racheţii - a căror notorietate negativă 

nu mai are nevoie de alte argumente în plus. 

În acelaşi sens, inculpatul  Vîntu Sorin Ovidiu a ţinut să  reamintească părţii 

vătămate lecţiile anterioare şi să-i sublinieze faptul că a intenţionat să–i administreze 

lecţia maximă, în sens propriu: „S. O. VÎNTU: Ca să ştii. Iniţial, pe cuvântul meu că 

am vrut să-ţi administrez lecţia maximă, ca să termin şi să dau o lecţie tuturor”.

Toată  cele  descrise  mai  sus,  l-au  determinat  pe  S.G.  să  cedeze  pretenţiilor 

pecuniare formulate de către inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu şi inculpatul Ion Ilie Cezar. 

De altfel, a fost obligat să accepte cea de-a treia variantă invocată de inculpatul Vîntu 

Sorin Ovidiu la data de 02.04.2011: 

„S. O. VÎNTU: Şi-ţi spun: e opţiunea 1 – îţi dau banii şi ai plecat, e opţiunea 

2 – denunţ eu contractul şi ne judecăm, opţiunea 3 – ne înţelegem şi, dacă nu te ţii 

de cuvânt, îţi dau cu p... în gură. Nu în braţe, în gură.

S.G.: Hai să discutăm opţiunea 3. Alealalte două sunt nişte chestii de nediscutat, 

adică cine o face, o face.

S. O. VÎNTU: Deci nu mai e loc să te joci.

S.G.: N-a fost loc niciodată.”
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Pe de altă parte, având în vedere că termenul fixat de către inculpaţi pentru ca 

partea vătămată să dea suma de 150.000 de euro a fost pentru data de 20.04.2011, 

aceştia s-au asigurat că S.G. va ceda presiunilor. 

În acest sens relevante sunt discuţiile telefonice purtate între S.G. şi ION ILIE 

din datele de:

- 13.04.2011, ora: 16:00:18: 

« ION ILIE: Aşa a zis. Asta a fost discuţia dintre voi, el a zis OK, el OK, e OK...

S.G.: Dar de aia, eu azi n-am mai deschis discuţia. Dar aia e bătută în cuie: nu 

200 de mii pe lună, 150. Şi mă laşi în pace! Nu mă mai presezi, nu mai mi-i pui pe 

ăştia în cârcă. 

ION ILIE: Da. Eu de ce am vorbit până acuma, m-am ţinut de cuvânt ».

- 14.04.2011, ora: 17:05:55: 

“ I.ILIE: Dar dacă tu vii cu cereri la el şi el nu vine cu nimic, nu ţi se pare 

normal să îl apuce dracii? 

S.G.: Asta e. Faza e că eu am de cotizat, chiar acuma, am de cotizat vreo 

150 de mii. Mă rog. 

DOMN: Mă, asta este, faceţi, ies banii. Deci n-am cum să fac.  

S.G.: Mă rog, mai ai alte opţiuni. “

Pe de altă parte, în permanenţă cei doi inculpaţi Vîntu Sorin Ovidiu şi Ilie Ion 

Cezar se consultau cu privire la reacţiile lui S.G. pentru a putea să menţină presiunea 

psihică asupra acestuia să dea suma de bani solicitată.

Astfel, la data de 13.04.2011, la ora 15:46:49,  Ion Ilie, îl contactează pe Sorin 

Ovidiu Vîntu şi poartă următoarea discuţie: 

“...I.ILIE: Şi am ieşit afară, că eram înconjurat! Te rog, întreabă-mă acum şi îţi 

pot răspunde.

S.O.VÎNTU: Cum a reacţionat?

I.ILIE: Bine. E al meu, e al meu! Îl am pus la brelocul de la chei! A ieşit, mi-

a zis că de chimie, că el simte că-i chimia”.

De  asemenea,  la  data  de  15.04.2011,  ora  12:43:29,   Sorin  Ovidiu  Vîntu,  îl 

contactează pe Ion Ilie şi poartă următoarea discuţie: 

„ILIE: Alo!
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VÎNTU: Ce faci, Ioane?

ILIE: Uite, pe aici, îl aştept pe Sebi să apară.

VÎNTU: Am înţeles, Ioane. Bine golănaş.

ILIE: Bine tată. După ce vorbesc cu el, dacă...

VÎNTU: Dar ai mai vorbit cu el, măi, dacă... Tot sucit e?

ILIE: N-am ajuns să vorbesc cu el. Am vorbit cu el la telefon şi a încercat să-mi 

explice ceva. Şi vreau să vorbesc cu el între patru ochi, când vine. Pe urmă, dacă e, 

trec pe la tine. Dacă eşti acasă, trec pe la tine

Discuţia „între patru ochi” stabilită de Ion Ilie Cezar a avut loc la aceeaşi dată 

de 15.04.2011: 

„I. ILIE: Dar n-ai cum să faci treaba. Da, da.

S.G.:  Bun.  Am înţeles.  Atunci,  rămânem în aceiaşi  parametri,  eu... Adică 

aştept să văd ce se întâmplă cu astea, că spre luni, marţi, să produc un acord, adică să 

mă duc să cer un acord vizavi de... cu condiţia cu spaţiul, înţelegi? Că aia cred că ar 

linişti lucrurile. Şi după aia, dacă...

I. ILIE: Deci, ţi-a zis-o, încă o dată îţi repet, ţi-a zis-o şi pe aia, nu are nimic 

împotrivă, rezolv-o!

S.G.:  Iar dacă eu cedez la condiţia trei, în momentul ăla nici că n-o mai 

strică nimic, nimeni. Adică, în momentul ăla s-a terminat totul, că eu ştiu care e... 

Acum sunt frecuşuri, acum toată lumea e neîncrezătoare, toată lumea e neîncrezătoare.

I. ILIE: Da. Şi atunci îl numesc pe el, îi demit pe toţi şi îşi vede fiecare de treaba 

lui.

S.G.: Bun, atunci suntem clean, ura şi la gară. Că se apropie, eu ţi-am zis, se 

apropie, se apropie şi se linişteşte toată lumea.

I. ILIE: Da, fără discuţie.

S.G.: Adică, în momentul ăla nu mai există vreo gândire că e ceva în neregulă.

I. ILIE: Da. Tu trebuie să-ţi ţii treaba ta.

S.G.: Da.

I. ILIE: Avem... Mai e săptămâna viitoare s-o rezolvi, rămâne pe urmă pe data 

de 10.

S.G.: Da, mă, o rezolv. Acolo o să trebuiască să ne gândim foarte exact.
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I. ILIE: Tu trebuie să te gândeşti, că tu eşti călare pe situaţie.

S.G.: Da, mă, ştiu. Nu, dintr-una, din trei, din... Aici, asta am o preocupare, 

înţelegi?

I. ILIE: Nu ştiu cum o rezolvi, dar trebuie să te ţii de cuvânt. Eu am fugit, că 

n-am mâncat nimic. Tu mai stai?”.

Toate  aceste  discuţii  nu  reprezintă  decât  modalitatea  prin  care  inculpaţii  au 

urmărit să fie siguri că partea vătămată va preda suma de bani cerută, relevantă fiind şi 

discuţia ambientală din data de 19.04.2011:

„...I. ILIE: Mă ţin de el, da.

S.G.: Toată aia de acolo, ea, el. Zice: Bă, dă-mi înainte de Paşti. Şi ar trebui să 

vedem o metodologie. Spune-i asta: Bă, uite, e şi apăsarea asta cu Moldova. Dar nu 

ţi-a zis ceva, nu ţi-a zis vine încoace, te duci la el?

I. ILIE: Cine?

S.G.: Vîntu.

I. ILIE: N-a zis nimic.

S.G.: Zi-i: Stai, mă, nu face aşa, nu lua pe loc, n-o fi într-o zi, o fi în alta, o fi  

seara.

I. ILIE: Păi, când, că vineri e....

S.G.: Da, mă, vedem mâine dimineaţă.”.

De  altfel,  cu  ocazia  acestei  discuţii  partea  vătămată  a  încercat  să  ceară  o 

prorogare  a  termenului  la  care  trebuia  să  dea  inculpaţilor  suma de  150.000  euro, 

întrucât avea de plătit salariile angajaţilor de la postul TV  P., însă propunerea sa nu a 

fost acceptată.

De  aceea,  în  data  de  19.04.2011, la  sediul  parchetului  s-a  procedat  la 

consemnarea seriilor bacnotelor ce formează suma de 150.000 (una sută cincizeci de 

mii) euro, în bacnote de 500 de euro, sumă pusă la dispoziţie de către  S.G., şi care 

urma să fie dată lui Vîntu Sorin Ovidiu sau Ilie Ion. 

Având  banii  asupra  sa,  la  data  de  20.04.2011 S.G.  a  purtat  o  discuţie  cu 

inculpatul Ion Ilie Cezar, căruia i-a arătat banii, dar a solicitat clarificarea unor aspecte 

care îl nelinişteau cu privire la constrângerile la care a fost supus. Ca atare i-a solicitat 

o întâlnire cu inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu. 
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După  această  discuţie  inculpatul  Ion  Ilie  Cezar  s-a  deplasat  la  domiciliul 

inculpatului Vîntu Sorin Ovidiu, de unde apoi a revenit şi i-a solicitat părţii vătămate 

să-l  însoţească  la  o  întâlnire,  astfel  că  S.G.  a  avut  cu  cei  doi  inculpaţi  următoare 

discuţie: 

„…S. O. VÎNTU: Încă o chestie, stop. Să nu te bazezi nicio clipă şi să nu-ţi doreşti 

ca eu în două luni să fiu arestat. De ce? În ziua în care sunt arestat, ţi se reziliază 

ţie contractul de management şi ai zburat de acolo cu fulgi cu tot.

S.G.: Da.

S. O. VÎNTU: Deci roagă-te de sănătatea mea, cum mă rog şi eu de a ta.

S.G.: Am înţeles. Mi-aţi dat o temă.” 

….S.G.: Da, nu am nicio problemă.

S. O. VÎNTU: Ţi-o respect puştiule, eu nu-mi bat joc de banii oamenilor, nu fur banii  

oamenilor, nu-mi bat joc de ei, e dreptul tău, banii tăi. Deci ţi-am dat, iubitul meu 

prieten, tot ce nici măcar nu ţi-ai dorit, inclusiv CA-ul. Mai mult decât atât, iubitule, n-

am ce să-ţi  mai dau. Dacă mă mai f... la cap cu stări de nesiguranţă, băi, termină-te 

dracului,  că  nu  vreau  să-ţi  fac  ceva.  Mie îmi  convine  ca  cineva  să  nu  doarmă 

noaptea de grija salariilor.

S.G.: Da.

S. O. VÎNTU: Păi şi atunci de ce? Băi, băiatule, tu crezi că mă f... în propriul c... cu 

propria p.... ?

S.G.: Nu, dar....

S. O. VÎNTU: Eu am reacţionat doar când am avut senzaţia că vrei să iei ce nu-i 

alt tău, atât.

S.G.: N-am ce să iau şi am mai zis-o încă o dată, de-aia a fost o senzaţie....

S. O. VÎNTU: Copilu’, a fost singura dată când am reacţionat, cu duritate, într-

adevăr, că sunt un tip dur, nu sunt dus la biserică, dar am reacţionat doar în 

momentul în care m-am simţit ameninţat, în rest mi-am văzut de ale mele.

S.G.: A. rezolvă problema cu Ion şi suntem clean.

….  S.O.VÎNTU:  Ai  vreo  nemulţumire,  aveţi  vreo  tensiune,  ieşiţi  de-acolo  în  faţa 

blocului şi certaţi-vă cât vreţi. 

S.G.: O singură dată am zis eu faţă de E. de o sută cinci..., dar n-am zis.....  

S.O.VÎNTU: Copilu’ nu mai băgaţi tensiune între oameni! 
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…. S.O.VÎNTU: Bun, îţi mai dau nişte..., îţi spun acum nişte chestii în afara....

S.G.: Da. 

S.O.VÎNTU:  Tu ai  intrat într-un joc,  ale cărui  reguli  nu le ştii. Ai intrat 

între..., ca un naiv, că eşti încă un naiv, eşti prea mic, ai intrat între două grupări uriaşe. 

S.G.: Adică?!

………S.O.VÎNTU: Vezi-ţi doar de business!

S.G.: Păi, nu m-am băgat. 

S.O.VÎNTU:  Că-ţi  rupem gâtul ori  gruparea  mea,  ori  gruparea   lui  C.  îţi 

rupem gâtul dacă ne-ncurci, dacă vom considera că ne-aduce un avantaj strategic în 

războiul nostru, ca la..... …..... Prietenul meu, puştiule, ţi-am spus că vreau să te cresc. 

Nu mai am această intenţie după întâmplările din ultima vreme, dar măcar un sfat 

dezinteresat îţi dau. Nu te băga într-un război care nu îţi aparţine. Nu ştii, habar 

n-ai despre ce e vorba, cine e în chestia asta, care sunt regulile unui joc de genul 

ăsta. Nu le ştii. Ai să ai nevoie de un 20 de ani să le înveţi.    

S.G.: Mai învăţ. 

S.O.VÎNTU: Nu, asta nu se învaţă în două zile, în două luni, în doi ani. 

S.G.: Mai învăţ. 

S.O.VÎNTU: Nu se învaţă în timp scurt. După ce ai să ai tot corpul brăzdat de cicatrici, 

cu răni sângerânde pe tine, după aia o să înţelegi şi tu cum se joacă un joc  d-ăsta. E 

fără mamă, fără tată şi fără prizonieri. 

…………S.O.VÎNTU: R, din moment ce am stabilit cu tine şi l-am pus pe Ion ca 

păstrător al acestei înţelegeri acolo, R. a ieşit din preocupările mele. Cât ar fi, eu 

nu am miză acum. Iar când va fi miză, când vor începe marile negocieri, ţi-am 

spus, ne întâlnim...

......S.O.VÎNTU: Nu numai că ştiu, dar diferenţa o plătesc eu, alea trei luni de zile 

diferenţa o  plătesc eu, nu numai că ştiu, mă şi costă.

S.G.: Peste o sută cincizeci? Mă rog, e o exagerare.

S.O.VÎNTU: Bine.”.

După aceste discuţii,  la ora 17,10, la sediul SC R.M.  SA, echipa de flagrant 

condusă de către procuror la prins pe inculpatul Ion Ilie Cezar după ce a primit de la 

martorul I. A. suma de 150.000 de euro.
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 Argumente care justifică arestarea preventivă a inculpaţilor:

          1.VÎNTU SORIN OVIDIU întemeiată pe dispoziţiile art.148 lit.d) şi f)  din 

Codul de procedură penală , art. 5  pct. 1 lit. c) Convenţie -  faptă cu intenţie prev. 

de art.194 alin.(1) şi (2) din codul penal – constrângerea unei persoane prin ameninţare 

să dea, să facă ceva cu scopul de a dobândi în mod injust un folos, pentru sine sau 

pentru altul şi constrângerea prin ameninţare cu darea în vileag a unor fapte imaginare 

de natură să decredibilizeze partea vătămată- pedeapsa prev. de lege fiind de la 6 luni 

la 5 ani, respectiv de la 2 la 7  ani. 

          2. ILIE ION CEZAR întemeiată pe  dispoziţiile 148 lit. f) din Codul de  

procedură penală , art 5  pct 1 lit c Convenţie – faptă cu intenţie prevăzută de art. 194 

alin. (1) din Codul penal-constrângerea unei persoane prin ameninţare să dea, să facă 

ceva cu scopul de a dobândi în mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul  - 

pedeapsa prev. de lege fiind de la 6 luni la 5 ani .        

            Art.148 lit.d) din Codul de procedură penală reglementează  privarea de 

libertate pentru cazul în care ,,inculpatul a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune,,.

            Art.148 lit.f) din Codul de procedură penală reglementează  privarea de 

libertate pentru cazul în care ,,  inculpatul a săvârşit o infracţiune pentru care legea  

prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani şi există probe că lăsarea în libertate  

prezintă pericol concret pentru ordinea publică,,  corespondentul în Convenţie fiind 

art.5  pct.1 lit. c) teza ,,suspiciune rezonabilă că un acuzat a comis o infracţiune ,, .

            Referitor la inculpatul     VÎNTU SORIN OVIDIU  , precizăm că acesta este 

cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de şantaj prevăzută de  art. 194 alin.(1) şi 

(2) din Codul penal. În cazul său măsura arestării preventive se impune  în temeiul 

dispoziţiilor art. 148 lit. d şi f din Codul de procedură penală, cu referire la art. 5  pct 1 

lic  c  din  Convenţie  pentru  motivele  ce  vor  fi  arătate. Analizând  şi  coroborând 

probatoriul administrat în cauză rezultă că există indicii temeinice de şantaj, în sensul 

dispoziţiilor art. 143, 148 lit d, f din C. pr. pen.

 În cauză se reţine în sarcina inculpatului VÎNTU SORIN OVIDIU o activitate 

infracţională desfăşurată prin acţiuni repetate de constrângere prin ameninţarea părţii 

vătămate, direct sau indirect ori prin intermediul inculpatului  ILIE ION CEZAR în 

intervalul  martie-aprilie 2011, pentru a-i  crea temerea şi  a o determina să-i  remită 

suma  de  150.000  euro  ori  să  accepte  modificarea  clauzelor  contractului  său  de 

management , în scopul asigurării unui folos injust acestora ,cu consecinţa creării unei 

pierderi însemnate financiare pentru partea vătămată( art. 194 alin. 1 din Codul penal). 
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Acţiunile  de  constrângere  prin  ameninţarea  părţii  vătămate  au   urmărit  şi 

compromiterea sa, a firmei sale, cu consecinţa scoaterii acesteia din mediul de afaceri 

şi suportării unor pierderi financiare.( art. 194 alin.2 din Codul penal).

 Drept urmare, în raport cu învinuirea  ce i se aduce inculpatului respectiv şantaj 

rezultă că  sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.143 cu referire la art.68  1   C.pr.   

pen., în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Sorin Ovidiu Vîntu.

Indiciile  ce  rezultă  din  declaraţiile  părţii  vătămate,  declaraţiile  martorilor, 

procesele verbale de redare a discuţiilor telefonice înregistrate dintre  partea vătămată 

şi  inculpaţii  Vîntu  Sorin  Ovidiu,  Ilie  Ion  Cezar,  interceptate  în  baza  autorizaţiilor 

emise de judecător confirmă cu suficientă rezonabilitate existenţa şantajului. Sub acest 

aspect,  din  materialul  probator,  rezultă  indicii  rezonabile,  suspiciuni  legitime  de 

săvârşire a infracţiunii de şantaj de către inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu, prev. de art. 

194 alin.1,2 din Codul penal.

Comiterea de către inculpat cu intenţie a unei noi infracţiuni şi existenţa 

pericolului pentru ordinea publică în ceea ce-l priveşte pe inculpaţii Vîntu  Sorin 

Ovidiu 

Astfel,  conform dispoziţiilor  art.136 alin.8 C.  pr.  pen.:  „Alegerea măsurii  ce 

urmează a fi luată se face ţinându-se seama de scopul acesteia, gradul de pericol social 

al infracţiunii, de sănătatea, vârsta, antecedentele şi alte situaţii privind persoana faţă 

de care se ia măsura”.

În acord cu dispoziţiile legale enunţate, acţiunile repetate din cadrul infracţiunii 

unice de şantaj, a cărei raţiune judiciară  agravată rezultă din multitudinea actelor ce o 

compun,   reţinute  în  sarcina  inculpatului  Vîntu  Sorin  Ovidiu  prezintă  un  grad  de 

pericol social ridicat şi impun o măsură preventivă.

         Deşi, încadrabile din punct de vedere juridic într-o infracţiune al cărui maxim de 

pedeapsă  este  de  7  ani  închisoare  (fiind  deci  caracterizată  printr-un pericol  social 

generic moderat), în concret, acţiunile sale evidenţiază o periculozitate sporită pentru 

că lezează dreptul de dispoziţie, libertatea de acţiune a părţii vătămate pe care o sileşte 

să acţioneze contrar voinţei sale, constrângând-o prin ameninţare să remită o sumă de 

bani  pentru un scop injust al inculpatului .

          În plus, inculpatul se află în situaţia reglementată de dispoziţiile art. 148 lit. d  

din Codul de procedură penală, respectiv art.5 paragraf 3 din Convenţie.

   Aşa cum rezultă din art.136 alin.8 C. pr. pen., gravitatea faptelor nu este însă 

unicul criteriu de apreciere a necesităţii arestării preventive, această idee regăsindu-se 
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şi în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care a stabilit că instanţele 

interne trebuie să respecte prezumţia de nevinovăţie atunci când analizează necesitatea 

arestării  preventive a  unui  acuzat  şi  că  menţinerea în  detenţie  nu poate  fi  folosită 

pentru a anticipa aplicarea unei pedepse privative de libertate, sprijinindu-se în mod 

esenţial şi abstract pe gravitatea faptelor comise (Patsouria contra Georgiei şi Letellier 

contra Franţei).

             Dispoziţiile art.148 lit.d din Codul de procedură penală şi art.5 paragraf 3 

din Convenţie prevăd ca şi motiv de arestare preventivă situaţia în care „inculpatul a  

săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune,, .

Gravitatea şantajului rezultă din deposedarea ilicită, obţinerea în mod injust a unui 

profit şi   justifică prin ea însăşi o măsură preventivă, în condiţiile în care indiciile 

temeinice ale comiterii faptei  există. Acestora li se adaugă însă faptul că  inculpatul 

este  cercetat  în  prezent  pentru  comiterea  unei  infracţiuni  intenţionate,  ce  aduce 

atingere  înfăptuirii  justiţiei.  În  această  cauză  ,aflată  în  faza  de  cercetare 

judecătorească, în sarcina inculpatului s-a reţinut comiterea infracţiunii  de favorizarea 

infractorului.  Încă  din  faza  de  urmărire  penală  în  această  cauză  inculpatului  i  s-a 

aplicat, iniţial o măsură preventivă mai uşoară, obligării de a nu părăsi ţara, înlocuită 

în faza de urmărire penală prin admiterea propunerii procurorului de către instanţa de 

judecată cu  măsura preventivă a arestării, dar după admiterea recursului s-a înlocuit 

din nou această măsură  cu o măsură preventivă mai uşoară, respectiv măsura obligării 

de a nu părăsi ţara.  

De menţionat  că  şi  după sesizarea instanţei  de judecată cu judecarea acestei 

cauze, în octombrie 2010 această măsură a fost menţinută, recursurile formulate de 

inculpat  fiind  respinse.  Aşadar,  inculpatului  i-au  fost  aplicate  măsuri  preventive 

graduale.  Dar din analiza datelor cauzei rezultă că la data  faptelor din prezenta cauză, 

în raport cu care există indicii rezonabile că au fost comise de inculpat acesta, aflat sub 

obligaţiile  specifice măsurii preventive a obligării  de a nu părăsi ţara a revenit în 

câmpul infracţional. Acest fapt demonstrează că inculpatul duce o continuă luptă cu 

legea, din probele administrate în cauză rezultând cu prisosinţă că rigorile legii nu au 

pentru acesta nici o valoare. 

În acest context, în prezent pericolul concret pentru ordinea publică este actual 

şi  accentuat,  datorită  persistenţei  infracţionale  de  care  inculpatul  a  dat  dovadă. 

Trecerea timpului şi măsura preventivă mai uşoară nu au făcut decât decât să-i asigure 

cadrul necesar pentru repetarea infracţiunilor a avut efectul persistenţei infracţionale a 

inculpatului,  care deşi cunoştea că se află  sub incidenţa unei măsuri preventive a 

Pagina 18 din 23



comis actele ce reprezintă indicii rezonabile ale infracţiunii de şantaj. Aşadar, pericolul 

concret  pentru  ordinea  publică,  analizat  prin  raportare  la  persoana  inculpatului  şi 

faptele reţinute în sarcina acestuia sunt de natură să accentueze acest pericol. 

Gravitatea şantajului rezultată din deposedarea ilicită, obţinerea în mod injust a 

unui profit   justifică prin ea însăşi o măsură preventivă, în condiţiile în care indiciile 

temeinice ale comiterii faptei  există. Acestora li se adaugă însă faptul că  inculpatul 

este  cercetat  pentru  comiterea  unei  infracţiuni  intenţionată,  ce  aduce  atingere 

înfăptuirii justiţiei. În această cauză , de favorizare a infractorului, aflată în prezent în 

faza  de  cercetare  judecătorească,   inculpatului  i-au fost  aplicate  măsuri  preventive 

graduale,  de la obligarea de a nu părăsi ţara, în faza urmăririi  penale a cauzei,  la 

măsura arestării  preventive,înlocuită  ulterior  cu o măsură mai uşoară preventivă şi 

anume obligarea  de a nu părăsi ţara. De altfel şi la data  faptelor  din prezenta cauză, 

în raport cu care există indicii rezonabile că au fost comise de inculpat , acesta se afla 

sub puterea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara . În acest context, în 

prezent  pericolul  concret  pentru  ordinea  publică  este  actual  şi  accentuat,  datorită 

persistenţei  infracţionale  de  care   inculpatul  Vîntu  Sorin  Ovidiu a  dat  dovadă. 

Repetarea infracţiunii , în condiţiile în care se afla sub puterea măsurii preventive a 

obligării de a nu părăsi ţara demonstrează că inculpatul a apreciat că nu există nici un 

pericol pentru el , căci rigorile legii nu îl împiedică . 

În aceste condiţii, jurisprudenţa CEDO arată că măsura preventivă a obligării de 

a nu părăsi ţara aplicată de instanţă nu a fost suficientă şi riguroasă , deci se impune 

aplicarea măsurii arestării  preventive(  CEDO- secţia III,  decizia Adamson c. Marii  

Britanii, 26.01.1999, 42293/93).

În sine, prin ea însăşi fapta de şantaj justifică o măsură preventivă , atunci când 

există indicii  temeinice de comitere a faptei de către inculpat,  aşa cum rezultă din 

probele administrate în cauză . În analiza şi aprecierea gravităţii faptei se adaugă însă 

persistenţa  sa  infracţională.  Prin  urmare,  condiţia  existenţei  probelor,  a  pericolului 

concret pentru ordinea publică este stabilită,  calitatea inculpatului de a produce un 

pericol , prin comiterea unei infracţiuni la scurtă vreme după ce a comis o alta, face ca 

sub  aspectul  prezumţiei  de  periculozitate  aceasta  să  fie  stabilită  în  cauză.  (  cauza 

Romeo Casabona).    

În concordanţă cu  jurisprudenţa şi cu art.5 parag. 3 din CEDO, art. 148 

lit.f  din Codul  de procedură penală  fapta  reţinută  în sarcina inculpatului   Vîntu 

Sorin  Ovidiu  este  sancţionată  cu  pedeapsă  mai  mare  de  4  ani  şi  există  probe  că 

lăsarea sa în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică,  rezultate 
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din faptă şi din  reacţia publică, respectiv posibilitatea comiterii unor astfel de fapte în 

raport cu alte persoane şi a vătămării climatului social în absenţa unui răspuns ferm al 

autorităţii judiciare.

       Previziunea asupra atitudinii viitoare a inculpatului Vîntu Sorin Ovidiu trebuie 

circumscrisă  unor  repere  obiective.  Concordant  prezumţiei  de  nevinovăţie  şi 

principiului stabilirii faptelor pe bază de probe, orice persoană suspectată de comiterea 

unei fapte penale  nu trebuie considerată ca prezentând pericolul de a săvârşi din nou 

asemenea fapte şi, pe cale de consecinţă, să fie plasată în detenţie preventivă în mod 

automat. 

În speţă, existenţa pericolului pentru ordinea publică nu se  fundamentează doar 

pe comportamentul inculpatului în raport cu faptele  de şantaj din prezenta cauză faţă 

de care există indicii rezonabile că au fost  comise prin acţiuni repetate ,dar  în egală 

măsură,  trebuie avută în vedere perioada ultimelor 7 luni,  de când a fost trimis în 

judecată pentru comiterea infracţiunii de favorizare a infractorului , în care s-a dispus 

măsura  preventivă  a  obligării  de  a  nu  părăsi  ţara,  măsură  prelungită  succesiv  de 

instanţa de judecată. Împotriva acestor măsuri inculpatul a exercitat calea de atac a 

recursului, dar acestea au  fost respinse de către instanţa de control judiciar.

În  prezent  situaţia  judiciară  în  care  se  află  inculpatul  Vîntu  Sorin  Ovidiu, 

accentuează   pericolul  concret  pentru  ordinea  publică   datorită  persistenţei  sale 

infracţionale. În timp ce în faţa instanţei de judecată, cu ocazia susţinerii cererilor de 

revocare a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara, inculpatul argumenta , 

prin  raportare  la  elementul  material  şi  mobilul  infracţiunii  de  favorizare  a 

infractorului, că  pericolul s-a redus în timp  - în aceeaşi perioadă inculpatul desfăşura 

acţiuni repetate de şantaj în prezenta cauză, confirmate în mod rezonabil prin probele 

administrate. În acea cauză, măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara a fost 

aplicată de instanţa de judecată deoarece a fost calificată drept suficientă pentru pentru 

ca inculpatul să se abţină de la repetarea infracţiunilor. 

Ori, inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu , văzând că măsura nu este dură şi riguroasă , 

că nu există nici un pericol pentru el să suporte rigorile legii a comis infracţiunea  ce 

formează obiectul prezentei cauze.

Se impune pentru argumentele dezvoltate  privarea de libertate a inculpatului 

Vîntu Sorin Ovidiu, în acest stadiu al procedurii existând suficiente indicii întemeiate 

pe o realitate că a săvârşit  infracţiunea de şantaj. În cauză sunt întrunite condiţiile 

prevăzute  de art.148 lit.d şi f C. pr. pen. ca şi cazuri distincte de arestare.
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Corelând  argumentele  privind  starea  de  nelinişte,  de  indignare  sau  de 

dezamăgire a cetăţenilor faţă de lipsa unei riposte ferme a autorităţilor în raport de 

comiterea anumitor fapte penale, cu cerinţele de actualitate şi oportunitate a arestării 

preventive, ce se impun prin necesitatea sa imediată şi caracterul de urgenţă, rezultă că 

arestarea inculpatului răspunde unor asemenea cerinţe. În plus , inculpatul se află  sub 

incidenţa  tezelor reglementate de lit.d, f a art. 148 din C. pr. Pen. 

Aşa  fiind,  în  considerarea  tuturor  argumentelor,  dispunerea  măsurii  arestării 

preventive are  în  prezenta  cauză,   potrivit  jurisprudenţei  Curţii  europene,  valoarea 

ripostei  autorităţilor   adecvată,  oportună pentru inculpatul  Vîntu Sorin Ovidiu care 

aflat sub puterea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara,  a considerat că nu 

trebuie să respecte rigorile legii şi nu s-a abţinut de la repetarea infracţiunilor.

             Referitor la inculpatul Ilie Ion Cezar  precizăm că acesta este cercetat 

pentru săvârşirea infracţiunii  prev. de art. 194 alin.1 din Codul penal şi  se impune 

măsura  arestării  preventive   în  temeiul   pe  dispoziţiile  148  lit.  f  din  Codul  de 

procedură penală  art. 5  pct. 1 lit. c Convenţie.

 Teza prevăzută în legislaţia naţională a ,,îndeplinirii cumulative a condiţiilor  

prevăzute de art. 148 lit . f cod procedură penală – pedeapsă mai mare de 4 ani şi  

lăsarea în libertate prezintă pericol  concret  pentru ordinea publică,,  reprezintă  un 

principiu recunoscut de Convenţia europeană şi jurisprudenţa de la Strasbourg ,  de 

legislaţiile multor state europene, cu condiţia să fie respectată compatibilitatea acestei 

forme de justiţie preventivă cu respectarea prezumţiei de nevinovăţie. Pentru că, în 

esenţă judecătorul nu poate stabili existenţa unei probabilităţi cu privire la săvârşirea 

unei infracţiuni de către inculpat dacă va fi cercetat în libertate, deoarece acest fapt ar 

echivala cu instituirea unei prezumţii de vinovăţie,  incompatibilă cu art 6 parag 2 

Convenţie,analiza  cuprinde  condiţia  de  legalitate  şi  condiţia  ,ce  trebuie  îndeplinită 

cumulativ,  potrivit  căreia  lăsarea  în  libertate  ar  constitui  un pericol  concret  pentru 

ordinea publică. Numai îndeplinirea acestora în mod cumulativ justifică dispunerea 

arestului preventiv.

Tulburarea ordinii publice ţine atât de  lucrurile resimţite de opinia publică dar 

şi de datele obiective care justifică plasarea în detenţie, ca măsură excepţională. În 

cauză,  s-a  realizat  tulburarea  ordinii  publice,  deoarece  faptele,  în  raport  cu  care 

probele administrate au conturat  rezonabil că au fost comise de inculpatul  Ilie Ion 

Cezar (  fost  )  constau  în  acţiuni  de  constrângere  prin  ameninţare   desfăşurate  în 

perioada martie-aprilie 2011, prin mijloace directe, indirecte  în scopul obţinerii unui 
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folos injust de către inculpat sau de către acesta pentru inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu. 

În  raport  cu  probele  administrate  în  cauză,  declaraţii  parte  vătămată,  declaraţii  de 

martori,  procesele  verbale  de  redare  a  discuţiilor  telefonice  înregistrate  de  partea 

vătămată, procesul verbal de redare din mediul ambiental şi înregistrările din data de 

20 aprilie 2011 când inculpatul a fost surprins în biroul său cu suma de 150.000 euro 

pe masă,  ce fusese remisă de  partea vătămată prin intermediului  martorului I.  A., 

rezultă indicii rezonabile puternice că prin afectarea libertăţii de decizie a persoanei 

vătămate  datorată  constrângerii  prin  ameninţare   a  fost  posibilă  atingerea scopului 

injust, cu consecinţa unor pierderi financiare considerabile  acesteia.

Pericolul  şi  periculozitatea  în  această  cauză presupun  analiza  naturii  şi 

modalităţii concrete de comitere a faptelor, împrejurările în care inculpatul prin faptele 

pentru care există  indicii  rezonabile că le-a săvârşit,  a  generat  tulburarea mediului 

social.

 Sub acest aspect trebuie subliniat că majoritatea legislaţiilor care operează cu 

noţiunea de ,,pericol,,  subliniază gravitatea sa prin efectele produse, iar în cauză, în 

mod indubitabil s-au produs consecinţe deosebit de grave.

Trebuie  avut în  vedere şi  faptul  că  doctrina şi  practica  judiciară  au susţinut 

constant că pentru infracţiuni  ca cea de şantaj,  definite ca având un vădit  grad de 

pericol  social,pericolul  concret  pentru ordinea publică  este  implicit,  deoarece prin 

natura lor aceste fapte au rezonanţă negativă. Fiind situate pe tărâmul luptei cu legea, 

al utilizării mijloacelor ilegitime prin care  inculpatul îşi rezervă perspectiva obţinerii 

unor avantaje injuste datorită anihilării  libertăţii de voinţă a părţii vătămate, pe care în 

mod deliberat o aduce în stadiul impunerii unui comportament,raportat interesului său, 

rezultă că şantajul conţine un indiciu determinant al periculozităţii.

 S-a subliniat cu temei în jurisprudenţă că pericolul concret, menţionat şi definit 

în art. 148 lit.f) din Codul de proc. pen. nu are în vedere numai anumite tipuri de 

infracţiuni , ci se dispune arestarea preventivă dacă se demonstrează, prin prisma unor 

elemente precise şi circumstanţe ce rezultă din procedură că aceasta este unicul mijloc 

de atingere a obiectivului urmărit de lege, conform art.136 alin.1 din Codul de proc. 

pen.

Dovada  pericolului  social  în  raport  cu  infracţiunea  reţinută  în  sarcina 

inculpatului  (în  sensul  jurisprudenţei  naţionale  -  Completul  de  9  judecători  din  

22.01.2007 al ÎCCJ) rezultă din maniera în care a procedat inculpatul Ilie Ion Cezar 

(fost  )  prin  întreţinerea  unui  climat  pentru   partea  vătămată,  aşa  încât  aceasta  să 

conştientizeze  că este în permanenţă însoţită de  acesta  şi  prin această formă de 
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presiune să nu uite nici un moment de obligaţia pe care o are de a-i îndeplinii pretenţia 

injustă. Stăruinţa manifestată în acest interval de timp cuprins între luna martie- aprilie 

2011 , în care prin mijloace directe, indirecte, ocolite, atitudini a presat continuu cu 

scopul obţinerii pentru sine şi pentru inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu a unui folos injust,  

cu consencinţa prejudicierii  părţii vătămate sedimentează convingerea că inculpatul 

nu are consideraţie pentru normele sociale şi pentru ordinea socială în general.

Pentru aceste argumente se impune măsura arestării preventive a inculpatului 

Ilie Ion Cezar.

Având în vedere faptul că în cauză sunt întrunite cerinţele art.148 lit.d) şi f)  din 

Codul de procedură penală, în baza art.1491 din Codul de procedură penală şi art.150 

din Codul de procedură penală, 

SOLICITĂM
 JUDECĂTORIEI SECTORULUI 5 BUCUREŞTI

(ca instanţă pe raza căreia se află sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie)

  1. Luarea măsurii arestării preventive a inculpatului 

VÎNTU SORIN OVIDIU, pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj prev. 

de art.194 alin.(1) şi (2) din Codul penal - pe o perioadă de 29 de zile, începând 

cu data de 21 aprilie 2011, până la data de 19mai 2011

2. Luarea măsurii arestării preventive a inculpatului

ILIE ION CEZAR (fost ), pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj prev. 

de art.194 alin.(1) din Codul penal pe o perioadă de 29 de zile, începând cu data 

de 21 aprilie 2011, până la data de 19 mai 2011
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