ACUM! Au intrat mascaÈ›ii! SoÈ› È™i soÈ›ie - conduceau
reÈ›ea de proxenetism!
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La aceastÄƒ orÄƒ, procurorii DirecÈ›iei de Investigare a InfracÈ›iunilor de Criminalitate OrganizatÄƒ È™i Terorism ? Struct
CentralÄƒ împreunÄƒ cu ofiÈ›eri de poliÈ›ie judiciarÄƒ din cadrul DirecÈ›iei de Combatere a CriminalitÄƒÈ›ii Organizate e
de percheziÈ›ii domiciliare pe raza judeÈ›elor TimiÈ™, DâmboviÈ›a, ArgeÈ™ È™i Ilfov în cadrul unei acÈ›iuni vizând dest
trafic dede
persoane, trafic de
grup infracÈ›ional organizat, format din 23 de suspecÈ›i, specializat în sÄƒvârÈ™irea infracÈ›iunilor
minori È™i proxenetism
.
Tinere sarace si fÄƒrÄƒ apÄƒrarea familiei erau momite cu stilul de viaÈ›Äƒ opulent al grupului

În cauzÄƒ, existÄƒ suspiciunea rezonabilÄƒ cÄƒ începând cu anul 2013, pe raza judeÈ›elor DâmboviÈ›a, ArgeÈ™ È™i Tim
grup infracÅ£ional organizat cunoscut cu preocupÄƒri infracÈ›ionale pe linia traficului de persoane, traficului de minori È™i
proxenetismului.

În urma cercetÄƒrilor efectuate în cauzÄƒ s-a constatat cÄƒ victimele au fost atrase de stilul de viaÈ›Äƒ opulent al membrilo
grupului,fiind racolate prin metoda ?lover boy? încÄƒ din perioada minoratului, din medii defavorizate, familii cu venituri
mici sau dezorganizate.

Ulterior, persoanele vÄƒtÄƒmate erau exploatate pe teritoriul României, iar dupÄƒ împlinirea vârstei de 18 ani erau exploatat
sexual în È›Äƒri precum Irlanda, Marea Britanie È™i Germania.

Tinerelor li se promitea faptul cÄƒ banii obÈ›inuÈ›i din practicarea prostituÈ›iei vor fi investiÈ›i în case È™i maÈ™in
vor avea împreunÄƒ cu partenerii lor de viaÈ›Äƒ
, membri ai grupului infracÈ›ional organizat, însÄƒ de cele mai multe ori aceÈ™
racolau È™i alte tinere pe care le exploatau sexual pe teritoriul Irlandei sau a altor È›Äƒri, sub atenta supraveghere a membril
grupului.

Întrucât membrii grupului au evitat sÄƒ îÈ™i achiziÈ›ioneze bunuri în nume personal, de cele mai multe ori aceÈ™tia
înregistrat în numele tinerelor pe care le exploatau sexual, pentru a le câÈ™tiga încrederea. TotuÈ™i, în permanenÈ›
suspecÈ›ii îÈ™i exercitau controlul asupra victimelor, în fapt fiind adevÄƒraÈ›ii beneficiari ai bunurilor.

CercetÄƒrile efectuate au relevat faptul cÄƒ gruparea infracÈ›ionalÄƒ era organizatÄƒ pe baza principiului subordonÄƒrii ier
respectiv, doi suspecÈ›i, soÈ› È™i soÈ›ie, erau liderii segmentului care funcÈ›iona în Irlanda, un alt suspect, liderul segmentu
care funcÈ›iona în Germania, iar un alt membru al grupului îÈ™i desfÄƒÈ™ura activitatea pe teritoriul Angliei, acesta din ur
aderând la grupul infracÈ›ional organizat la începutul anului 2017, cu intenÈ›ia de a dezvolta gruparea infracÈ›ionalÄƒ pe teri
acestui stat.

Activitatea infracÈ›ionalÄƒ desfÄƒÈ™uratÄƒ în Irlanda, Marea Britanie È™i Germania era sprijinitÄƒ prin activitÄƒÈ›i de r
exploatare interne de cÄƒtre alÅ£i membri ai grupului.

La sediul DIICOT- Structura CentralÄƒ vor fi aduse în vederea audierii un numÄƒr de 46 de persoane. AcÈ›iunea a fost efect
cu sprijinul BrigÄƒzii de IntervenÈ›ie Rapida a Jandarmeriei.
În judeÈ›ul ArgeÈ™, percheziÈ›iile sunt concentrate pe localitatea RÄƒteÈ™ti.
CitiÈ›i È™i...
CE RUÈ˜INE! È˜efÄƒ la LEONI ? acuzatÄƒ cÄƒ a tras È›epe la saloanele de coafurÄƒ!

