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TRIBUNALUL DE MARE INSTANTA 	 J ^^ 
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CABINETUL 
DLUI. LHUISSET 

Vicepre edinteIe însârcinat cu Instrucfia 

Nr. Parchetului : 1225700062 
Nr. Instructiei : E12/00005 

Procedura Criminalâ 

ORDONANTA DE TRIMITERE IN FATA TRIBUNALULUI CORECTIONAL 

Noi, Benoît LHUISSET, Stéphane THIBAULT, împiedicat în mod legitim, si Sabine MORVAN, 
împiedicata în mod legitim,Vicepre^edinti însârcinati cu Instructia la Tribunalul de Mare Instan^a 
de la RENNES, fiind în Cabinetul nostru, 

Avînd în vedere cercetarea urmâritâ împotriva: 

Vasile-Marinca ARMANCA 
nâscut la 24/06/1977 la Drobeta Tumu Severin (România) 
29 strada Oltului - Drobeta Turnu Severin - ROMÂNIA 
Fara profesie 
DETINUT, Mandat de depunere criminal din 20 Decembrie 2012 
inculpat de PROXENETISM AGRAVAT COMIS ÎN GRUP INFRACTIONAL; PARTICIPARE 
LA O ASOCIATIE DE RAUFACATORI ÎN VEDEREA PREGATIRII UNEI CRIME 
avînd-o ca avocata pe Dna Franziska MOSIMANN 

Iuliana RIZA 
nâscutâ la 24/09/1986 în Drobeta Turnu Severin (România) 
1 allée du Parc - Le Sillon de Bretagne - Appt 1340 - 44800 ST HERBLAIN 

DETINUTA, Mandat de depunere criminal din 04 Aprilie 2013, Plasare sub control judiciar la 20 
Decembrie 2012, Sfirfitul controlului judiciar la 05 Aprilie 2013 
Inculpatade PROXENETISM AGRAVAT COMIS ÎN GRUP INFRACTIONAL; PARTICIPARE 
LA O ASOCIATIE DE RAUFACATORI ÎN VEDEREA PREGATIRII UNEI CRIME 
avându-1 ca avocat pe DI. Nicolas PRIGENT 

Marincu RAIA 
nâscut la 10/07/1977 la Drobeta Tumu Severin (România) 
domiciliat la Dl. MUSCHICI, 43 rue Georges Méliés - 44100 NANTES 
exersând profesia de Mecanic 
SUB CONTROL JUDICIAR, Plasare sub control judiciar la 20 Decembrie 2012 
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inculpat de PROXENETISM AGRAVAT COMIS ÎN GRUP INFRACTIONAL; PARTICIPARE LA O 
ASOCIATIE DE RAUFACATORI ÎN VEDEREA PREGATIRII UNEI CRIME 
acând-o ca avocata pe Dna. Stéphanie CLEMENT 

Daniel Nicolae UDREA 
nâscut la 11/07/1988 la Drobeta Turnu Severin (România) 
Fara domiciliu cunoscut 
exersând profesia de Muncitor în constructii 
SUB CONTROL JUDICIAR, Plasare sub control judiciar la 20 Decembrie 2012 
inculpat de PROXENETISM AGRAVAT COMIS ÎN GRUP INFRACTIONAL; PARTICIPARE 
LA O ASOCIATIE DE RAUFACATORI ÎN VEDEREA PREGATIRII UNEI CRIME 
avându-1 ca avocat pe Dl. Sébastien COLLET 

Petru Daniel NEAMTU 
nascut la 07/10/1972 la POPESTI (România) 
8/16 Via Celea - SAVONE 
Fara profesie 
DETINUT, Mandat de depunere criminal din 22 august 2013 
inculpat de PROXENETISM AGRAVAT COMIS ÎN GRUP INFRACTIONAL; PARTICIPARE 
LA O ASOCIATIE DE RAUFACATORI ÎN VEDEREA PREGATIRII UNEI CRIME 
Avînd-i ca avocati pe Domnii Fabian LARAIE, Frédéric BIRRIEN 

Avînd în vedere articolul 175 din Codul de Procedura Penalâ, 

Avînd în vedere rechizitoriul domnului Procuror al Republicii din data de 24.06.2014 cu privire la 
trimiterea în fata tribunalului corectional, 

Avînd în vedere trimiterea acestor rechizitii avocalilor partilor, 

Avînd în vedere articolele 176, 179, 180, 183, 5i 184 din Codul de Procedura Penalà, 

Avînd în vedere ordonanta noastrâ de Comunicare din data de 04.03.2014 i rechizitoriul 
Procurorului Republicii din data de 24.06.2014, 

DESPRE FAPTE 

La 3 martie 2012, functionarii de la siguranta judeteanâ de la Nantes, au efectuat 

o anchetâ în urma unor violente comise de câtre ni^te prostituate românce împotriva 

unor alte prostituate de aceea^i nationalitate. Informatiile adunate de câtre anchetatori 

în cadrul acestei proceduri au arâtat ca doua grupuri cu prostituate românce se certau în 

anumite locuri de prostitutie din ora^ul Nantes, antagonisme care puteau sa aibe 

legaturâ cu o rivalitate între retelele de prostitutie. 

Investigatiile suplimentare realizate în cadrul unei anchete preliminare, mai ales 

sub forma de supravegheri sau de interceptari telefonice, de câtre serviciul de securitate 

judeteanâ de la Nantes i de câtre Oficiul Central pentru Represia Traficului de Persoane, 

au confirmat existenta a doua retele de prostitutie, una condusâ de câtre Petru Daniel 

NEAMTU, i cealaltâ condusâ de Vasile-Marinca ARMANCA numit SAVU, asistat de câtre 
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Iuliana RIZA, partenera lui, care se prostitua de asemenea. Fiecare clan se folosea pentru 

aceasta de intimidari pentru cucerirea sau pâstrarea locurilor de racolare, cîteva acorduri 

fiind de altfel fâcute între proxeneti pentru a fi autorizati sa lucreze în anumite teritorii. 

La 21 iunie 2012, Ani MLADIN a fâcut o noua plângere pentru fapte reiterate de 

amenintare cu moartea, proliferate de câtre trei indivizi, printre care Iuliana RIZA i 

complicele sau "Savu". În noaptea din 20 înspre 21 iunie 2012, "SAVU", Iuliana RIZA si un 

al treilea individ, conducâtorul unui vehicul BMW înmatriculat BJ-684-MF si purtâtorul 

unui cutit care-a fost arâtat victimei, s-au deplasat pâna la locul în care se prostitua Ani 

MLADIN, situat la intersectia cu sens giratoriu Rennes de la Nantes. Ace^tia au reînnoit 

amenintârile cu moartea împotriva ei dacâ aceasta nu parasea locul în care se prostitua. 

Potrivit lui Ani MLADIN, obiectivul celor trei persoane fusese de a provoca plecarea ei din 

orarul Nantes, cu scopul de a recupera locul în care aceasta se prostitua. Ani MLADIN I-a 

recunoscut în mod formai pe "Savu" cu ocazia prezentarii unor planse fotografice la 5 

iulie 2012. 

Având în vedere ramificatiile internationale ale retelei conduse da câtre Petru 

Daniel NEAMTU înspre Italia sau cercetârile realizate deja în România de câtre brigada de 

lupta împotriva crimei organizate împotriva lui Vasile-Marinca ARMANCA si împotriva 

Iulianei RIZA, s-a deschis o anchetâ judiciarâ la JIRSui de le Rennes la 13 septembrie 
2012, dupâ abandonarea parchetului de la Nantes, ancheta continuînd sub comisie 

rogatorie. 

Investigatiile orientate înspre supravegheri telefonice sau fizice, i informatiile 

adunate în procedurile judiciare stabilite de câtre securitatea judeteanâ de la Nantes si cu 

ocazia controalelor fâcute pe osele, au condus la identificarea mai multor cetateni 

români legati de Vasile-Marinca ARMANCA. Ele au demonstrat de asemenea rolul de 

încadrare a prostitutiei concetâ enelor sale, atribuit Iulianei RIZA, la fel ca i asistenta 

financiarâ adusâ de aceasta lui Vasile-Marinca ARMANCA, mai ales atunci cînd acesta se 

ascundea în România. 

A reiesit de asemenea din investigatiile telefonice efectuate, ca Vasile-Marinica 

ARMANCA a folosit în mod succesiv mai multe abonamente de telefonie mobila, fâcute 

în mod exclusiv de câtre altii, pemitându-i-se sa fie în contact telefonic cu Marincu RATA, 

Daniel Nicolae UDREA, Mircea BLAGA, Silvestru Traian DUCILA, Iuliana RIZA, Cristina 

CIOCOI, Elvira-Lavinia SUCIU, sau cu Emilia CEREZARU. 

Mai multe conversatii telefonice au stabilit faptul ca Iuliana RIZA îl informa pe 

Vasile-Marinca ARMANCA de activitatea ei proprie de prostitutie si de cea a fetelor, 

trimitând acestuia banii din prostitutie. 

S-au identificat în mod succesiv prostituatele care se gâseau în mediul învinuitilor. 
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Ionela TINICOI a fost învinuita de catre Ani MLADIN i de Iuliana BALOGH pentru 
ca le-a amenintat astfel încît acestea sa-si retragâ plîngerea facuta împotriva lui "SAVU". 

Ulterior, cu ocazia uneia din întoarcerile sale în România, ea a depus plângere împotriva 

lui SAVUsi RIZA, acuzându-i, pe lânga violente facute asupra ei, de faptul c-au constrîns-

o sa se prostitueze în Franta. Brigada de lupta împotriva crimei organizate din 

MEHEDINTI a confirmat la 9 august 2012, existenta acestei proceduri despre faptele 

comise în Franta din 2011. Descriind-5i activitatea ei zilnicâ, ea a explicat ca alegerea 

locului ei de racolat i-a fost impusâ de Vasile-Marinica ARMANCA câruia trebuia sa-i dea 

în fiecare zi cî^tigul din prostitutia ei, cu amenintare de violente, lucru pe care sus numitul 

le-a negat. 

Emilia CEREZARU, prostituatâ i partenera unuia din locotenentii li Vasile-Marinica 

ARMANCA, în persoana lui Marincu RAIA, a participat de asemenea la violentele comise 

asupra lui Ani MLADIN în martie 2012, denuntate de catre ea si aceasta, în compania 

Ionelei DINCA i a Elvirei Lavinia SUCIU, poreclita Dafinela. 

Cristina CIOCOI a fost identificatâ ca fiind cea care-a înlocuit-o pe Ani MALDIN la locul 
ei de racolat, la cererea lui Vasile-Marinica ARMANCA 5i a Iulianei RIZA, pe urma pe locul 
Elvirei Lavinia SUCIU. 

Din suprapuneri si din supravegherile fizice reiese mai ales ca au fost facute ni^te 

semnalizari la serviciile de politie, ca Vasile-Marinica ARMANCA a fost adeseori controlat 

pe soseaua publica în niste vehicule aflându-se în compania complicilor sai, în apropiere 

de locurile de racolat ale prostituatelor din anturajul lui. 

Interceptarile telefonice facute pe liniile utilizate de catre tinerele prostituate, mai 

ales Ani MLADIN si Emilia CEREZARU, au ilustrat intimidante de care s-a facut responsabil 

si teama inspirata de Vasile-Marinica ARMANCA. Acesta gestiona, în cursul câtorva 

conversatii, conflictele cu alti proxeneti printre care Petru Daniel NEAMTU despre 

repartizarea locurilor de racolat si dadeau autorizatii si certa, lasând de altfel, cu 

vehiculul, la locurile lor de activitate, pe Iuliana RIZA si pe Cristina CIOCOI. 

În cursul absentei sale din NANTES, i s-a facut raportul activitatii prostituatelor de 

catre Daniel Nicolae UDREA zis BARZOI, care primea astfel la fel ca si Marincu RAIA, 

instructiuni de la Vasile-Marinica ARMANCA despre locurile de implantare a 

prostituatelor. Daniel Nicolae UDREA a apârut ca fiind în contact des cu Vasile-Marinica 

ARMANCA si exersa o supraveghere fizica la locurile de racolat, mai ales asupra Cristinei 

CIOCOI si a Iulianei RIZA. Fiind însârcinat i sa intimideze concurenta de catre Vasile-
Marinica ARMANCA, acesta primea instructiuni sau le cerea, dându-i printre altele i 

informatii despre randamentul prostituatelor. 

În retinere preventivâ, el a negat orice infractiune si nu a recunoscut decît relatia 

de dragoste cu Cristina CIOCOI, care fusese plasatâ de Vasile-Marinica ARMANCA la 

locul ei de prostitutie. El a pretins ça-^i cî^tiga traiul lucrînd clandestin în constructii dar 
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ca a putut dispune din cînd în cînd de veniturile care proveneau din prostituai Dnei 

CIOCOI. 

EI a recunoscut în mod simplu ca a fost solicitat de câtre Vasile-Marinica 

ARMANCA pentru a încadra prostitutia mai multor tinere femei care actionau în mediul 

lui, fara a da curs. El a spus de asemenea ca a fost asociat la cîteva din deciziile legate de 

activitatea de prostituatâ a Dnei CIOCOI. 

Schimburile interceptate dintre Marincu RAIA spus Ratza si Vasile-Marinica 

ARMANCA asupra veniturilor degajate din activitatea protejatelor lor, ilustrau i veniturile 

pe care le primeau amîndoi. 

Vasile-Marinca ARMANCA zis SAVU care detinea false documente de identitate pe 

numele lui Lorentiu SUCIU i Iuliana RIZA au fost plasati în arest preventiv. 

Vasile-Marinca ARMANCA a recunoscut utilizarea unei false carti de identitate din 

cauza unei anchete care-I viza în România pentru fapte de violenta, temându-se astfel de 

un control al politiei. EI a recunoscut c-a avut o legâtura cu cele doua prostituate, cu 

Ionela TINICOI si pe urma cu Iuliana RIZA din ianuarie 2012 dar a negat sa fi participat la 
repartizarea locurilor de racolat de pe trotuar. EI a respins acuzatiile lui Ani MLADIN 

pretinzând ca nu a dorit decît sa reducâ concurenta. 

El a subliniat ca dacâ este vâzut ca fiind un personaj important, este doar pentru 

ca a fost depasit de evenimente. EI nu a explicat de ce mai multe femei se învîrt în jurul 

lui la Nantes i se prostitueazâ, descriindu-I ca fiind proxenet si violent. 

El a recunoscut totusi ca se duce în mod regulat sa depunâ sau sa recupereze 

"fetele" ^i fiind confruntat în arestul preventiv cu interceptarile liniei sale telefonice, a 

recunoscut c-a dat instructiuni telefonice lui RAIA si lui UDRA pentru ca sa reprimeze 

concurenta noilor prostituate i sa-i faca sa modifice, pentru rentabilitate, locurile de 

racolat ale fetelor sub protectia lui, pe care susnumitii au recunoscut-o de asemenea. 

EI a recunoscut c-a beneficiat de veniturile din prostitutia Dnei RIZA, la fel ca i 

UDREA care-a putut beneficia din cea a lui CIOCOI, dar nu ca si proxenet ci mai mult ca i 

"prieteni". EI a explicat de exemplu ca vehiculul AUDI TT obtinut de la un client de câtre 

TINICOI i înmatriculat de câtre el, era destinat pentru a fi vndut în România dar ca nu i 

-a luat, a sustinut ca nu i-a luat nici cî^tigul din prostitutie. 

EI a recunoscut c-a putut primi fonduri de la domnisoara RIZA atunci cînd se 

gâsea în România. 

Iuliana RIZA a declarat fara dificultate ca traieste din prostitutie de cînd a sosit în 

Franta prin 2009, precizind c-a mai venit deja în Franta la v"irsta de 15 ani pentru a cer^i i 
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a fura. Ea a recunoscut c-a putut trimite fonduri lui Vasile-Marinca ARMANCA, 

partenerul ei din 2010, dar a negat, în ciuda învinuirilor care i-au fost aduse, ca este 

implicatâ în activitâtile de proxenetism a acestuia. Ea a minimizat foarte mult violentele 

exersate între prostituate în cadrul controlului de amplasamente de racolat chiar dacâ a 

sfîr^it prin a recunoa^te ca a putut aduce alte prostituate pentru împiedica activitatea 

concurentelor. 

Ea a explicat c-a fost ajutatâ i sfatuita în mod spontan de câtre Cristina CIOCOI 

pentru a se prostitua atunci cînd a sosit din Italia dar a negat sa fi avut vreun oarecare 

control asupra acestei prostitutii. Ea a evocat de altfel venirea unei prietene numita 

Deodora în Franta, careia i-a oferit acelea*i servicii, 5i anume sfaturi în legâtura cu pretul 

pe client i folosirea prezervativelor, sau asupra locurilor de privilegiat pentru racolat. 

Pentru ea, Vasile-Marinica ARMANCA, care o lâsa totu^i la locul ei de munca nu era un 

proxenet ci partenerul ei, împâr irea câstigului din prostitutie rezultînd doar din relatia Ior 

de dragoste i nicidecum dintr-o obligatie. Cumpârâturile fâcute împreuna de haine i 

de droguri, la fel ca i finantarea achizitiei unui vehicul, a rezultat tot din viata lor în 

comun. 

Ea a explicat printre altele ca comportamentul amenintâtor sau incoerent al 

partenerului sau era datora unei utilizâri obi nuite de droguri dure. Ea a recunoscut 

totu i ca elle proteja, pe ea i pe Cristina CIOCOI, astfel încît sa nu li se întîmple ceva pe 

strada. Ascultârile telefonice au confirmat ca ea dâdea raportul activitâtii sale i a 

celorlalte prostituate, lui Vasile-Marinica ARMANCA, fie în mod spontan fie la cererea 

acestuia. 

Iuliana RIZA si-a mentinut aceasta pozitie în retragere în fata judecâtorului de 

instructie în fata câruia èa se prezenta ca fiind o simpla prostituatâ 5i Vasile-Marinca 

ARMANCA ca fiind partenerul ei care-o exploata. Ea a precizat ca conflictele relatate de 

celelalte prostituate a rezultat din concurenta dintre ARMANCA i NEAMTU, protectorul 

lui Ani MLADIN apropos cu amplasamentele de la intersectia cu sens giratoriu Rennes de 

la Nantes, mult mai rentabile. 

Ea a mai adâugat ca dacâ respinge calificarea de proxeneta pentru ea, ea valida 

ideea potrivit careia, ea ar introdus partenerele prostituate ale asistentilor lui Vasile-

Marinca ARMANCA, la amplasamentele de racolat. Ea nu a dat explicatii asupra celorlalte 

elemente care-o încriminau în legâtura cu asta 5i mai ales despre oferta facuta Dnei. 

CEREZARU de a se râscumpâra aducînd o alta tânara. 

Interogata mai detaliat despre mandatele Western Union trimise în România sau 

primite din România între ianuarie 2011 i august 2012, ea a explicat ca banii primiti 

proveneau de la un prieten i ca banii trimi^i corespundeau unor datorii pe care le avea. 

Marincu RAIA zis RATZA a fost identificat cu ocazia supravegherilor ca fiind cel 
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care conducea prostituatele Emilia CEREZARU i Elvira SUCIU la locurile lor de racolat i 

cel care le supraveghea activitatea. 

Ascultârile telefonice au confirmat depunerile convenite la locurile de prostitutie 5i 

schimburile cu Vasile-Marinca ARMANCA asupra actività ii protejatelor lor respective i 

asupra sumelor care se degajau din aceasta. Precizârile care reieseau din conversatiile 

dintre RAIA i Emilia CEREZARU relative la numârul de clienti pe seara, demonstrau ca 

interesata dâdea în mod evident un raport. 

Rolul lui de supraveghere se fâcea de altfel în întelegere cu UDREA la cererea lui 

ARMANCA atunci cînd ultimul era absent. Li se dâdea astfel instructiunea de a se duce sa 

ameninte noile prostituate care se instalau împrejurul gârii din Nantes, ceea ce-a negat 

totu5i sa fi fâcut. 

El a explicat anchetatorilor ca traieste în concubinaj cu Emilia CEREZARU din iulie 

2012 i ca cî5tiga între 1000 i 1500 de euro pe luna reparînd vehicule sau lucrînd în 

constructii, justificînd astfel miscarile de fonduri de pe contul sau. La început, acesta a 

pretins ca nu 5tia faptul ca partenera lui se prostitua dar pe urma, fiind confruntat cu 

supravegherile, a recunoscut ca o lâsa la locul ei de racolat dar a negat faptul de a fi 

profitat din veniturile ei. El a recunoscut ca ea plâtea toate cheltuielile de trai, mai ales 

china i cumpârâturile zilnice. 

La rîndul sau, Daniel UDREA a fugit imediat dupà inculparea lui 5i nu a putut fi 

ascultat mai precis în legâtura cu participarea sa de câtre judecâtorul de instructie. 

Pentru Daniel NEAMTU, fost BERCEA, a fost descris în mod concordant de câtre 

Iuliana RIZA i Elvira SUCIU ca proxenetul lui Ani MLADIN. El a primit în Italia, unde se 

instalase în SAVONE, între 24 mai 2011 i 2 martie 2012, suma cumulata de 23299 de 

euro de la Ani MLADIN i 2150 de euro de la Iuliana BALOGH. În cursul anului 2008, i-au 

fost adresati 1500 de euro de la Corin MICA i 14045 de euro în 2010. 

Ascultârile telefonice au ilustrat schimburile asidue dintre BERCEA 5i Ani MLADIN 

în legâtura cu activitatea acesteia, exigentele de rentabilitate pe care le manifesta, 

veniturile tinerei femei 5i partajul cu acesta prin transferuri pentru care el dâdea pe 

masura ce trecea timpul, identitàtile destinatarilor, împrumut de nume apropiate sau 

membrii ai familiei. Aceste fonduri reprezentau esentialul fondurilor lui Petru Daniel 
NEAMTU. 

Ascultat, el a explicat ca nu a fortat-o niciodatâ pe Ani MLADIN sa se prostitueze 

dar ca a primit în cunostinta de cauza din partea sa, bani care proveneau din prostitutie. 

El a negat acuzatiile Ionelei TINICOI potrivit careia el ar fi negociat cu Vasile-Marinca 

ARMANCA locul ei de racolat imediat dupà sosirea ei. Tot aga, el a pretins ca banii 

adresati lui sau apropiatilor lui sau apropiatilor lui de câtre Iuliana BALOGH proveneau în 

realitate de la Ani MLADIN, dar a negat a fi proxenetul celei de-a doua femeie despre 
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care 5tia ca este o prostituatà. 
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Chiar dacâ a intervenit adeseori prin telefon, pe lînga Dna. MLADIN, a fost doar 

pentru a o sfâtui, la fel cum un apropiat ar fi fâcut, chiar dacâ din apropourile lui 

telefonice reiesea clar ca erau porunci data dnei. MLADIN. Prin urmare, el nu întelegea de 

ce mai multe persoane I-au amenintat ca-i denunta activitâtile. 

Tot asa, el a respins acuzatiile asemânâtoare fâcute de CorinaMICA si de Crina 

DRAGOTA care au fàcut, dacâ ne întoarcem în 2007, o declaratie cu privire la influenta lui 

istoricâ la locurile de racolat ocupate de MLADIN i activitatea pe care-o exersa. El s-a 

descris doar ca fiind un apropiat al acestor femei cârora le-a împrumutat neoficial bani 5i 

care i-au plâtit pe urma, sau cârora le-a fâcut vreun serviciu, de unde viramentele 

constate. 

Dna MLADIN, la rîndul ei, reascultata dupâ arestarea lui Petre Daniel NEAMTU, a 

indicat ca a era amantul ei câruia îi trimitea toi banii ei, chiar dacâ nu avea ce sa manânce 

sau cu ce sa se încâlzeascâ, din generozitate i pentru a putea plâti educatia fiicei sale, 

ramasa cu el. Ea spera doar ca el sa-i dea înapoi o parte din fonduri, descriindu-I ca fiind 

depozitarul temporar al acelor bani. 

Ea a respins toate conversatiile incriminatorii vorbind de remarci deplasate 

enuntate într-un context de gelozie i de alcoolism. Reiesea de fapt ca îi era frica de 

riscuri de represalii asupra fiicei sale, vorbind despre faptul ca singura ei prioritate era 

bunâstarea fiicei sale. 

Ea a recunoscut doar ca interesatul i-a putut recomanda mai multe femei tinere, pe 

care ea trebuia sa le primeascâ la Nantes, alte amante sau cuno^tinte pentru care ea nu a 

pus întrebâri în legâtura cu obiectul acelei deplasâri. În legatura cu asta, DI. Petre Daniel 

NEAMTU a ramas tacut, vorbind numai de niste servicii facute altor persoane. 

DESPRE RECAUFICAREA PARTIALA 

Întrucît faptele repro^ate inculpatilor sub calificarea de proxenetism în grup infractional se 
analizeazà mai precis în delict de proxenetism comis fata de mai multe persoane, a5adar nu apare 
ca organizafia a permis sa coordoneze acfiunea învinuitilor tine de grup infracîional. 

Întrucît, prin urmare, faptele repro^ate inculpatilor sub calificarea de asociatie de 

raufacatori în vederea pregâtiriisi comiterii de crime, trebuie sa se califice mai just în 

asociatie de raufacatori în vederea pregatirii si comiterii de delicte pedepsite cu 10 ani de 

închisoare. 
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DESRE ORDONANTA DE TRIMITERE ÎN FATA TRIBUNALULUI CORECTIONAL 

1 °) Daniel Nicolae UDREA 

Reiese din cercetâri ca în ciuda mârturisirilor foarte partiale ale interesatului, el a 

participat într-adevâr la mentinerea activitâtii de prostitutie organizatâ de câtre DI. Vasile-

Marinca ARMANCA, pentru mai multe femei tinere plasate, mai mult sau mai putin direct, 

sub autoritatea sa. 

Astfel, el a ales de buna voie de a însoti i a promova aceasta activitate dupâ cum 

urmeazâ: supraveghind activitatea mai multor prostituate, însotiindu-Ie si intervenind 

pentru plasarea acestora i împartind mai ales organizarea prostitutiei partenerei sale, 

Dna. CIOCOI 5i aceasta, i în absenta Dlui. ARMANCA. 

Aceste consideratii sunt sustinute de diversele comunicatii interceptate i în care se 

vorbete despre aceasta. 

Trebuie sa se sublinieze ca ata^amentul Dlui UDREA la aceste diferite actiuni 

trebuie sa se punâ în relatie cu faptul ca a profitat în mod direct de câstigurile induse de 

activitatea de proxenetism organizatâ de DI. ARMANCA, la ni^te niveluri care ramân 

nedeterminate astâzi, chiar dacâ recunoa^te c-a putut beneficia din când în când de 

câstigurile fâcute de Dna. CIOCOI. 

Dincolo de aceasta, investigatiile au putut caracteriza faptul ca aceste operatii au 

necesitat o atentie i o apropiere deosebitâ între DI. UDREA si Dl. ARMANCA, vechi 

cuno^tinte care-au crescut în acela^i oral Turnu Severin în România, justificînd realitatea 

unei întelegeri prealabile dintre ei pentru beneficiul unui dispozitiv dedicat organizatiei 

prostitutiei mai multor persoane. 

Aceste indicatii, la fel ca i etalarea în timp a acestor interventii, permit sa se 

aprecieze faptul ca Daniel Nicolae UDREA a fost asociat în mod durabil la aceasta 
întreprindere. 

Daniel Nicolae UDREA este trimis în fata Tribunalului Corectional pentru: 

A fi ajutat, asistat, protejat, la Nantes, pe Teritoriul National, în România, între 01.012011 

^i 17.12.2012, în orice caz din timpul supus prescrierii, prostitutia mai multor persoane 

printre care Iuliana RIZA, Cristina CIOCOI, Emilia CEREZARU, Elvira Lavinia SUCIU, Ionela 
TINICOI, a fi profitat sau a fi împartit câstigurile din prostitutie sau a fi primit subventii de 

la diverse prostituate printre care Iuliana RIZA, Christina CIOCOI, Emilia CEREZARU, Elvira 
Lavinia SUCIU, Ionela TINICOI, persoane care au practicat prostitutia în mod obi nuit, cu 
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aceasta circumstantà ca faptele au fost comise fata de mai multe persoane. 

Fapte prevâzute i pedepsite la articolele 225-7, 225-11, 225-20, 225-21, 225-24 din 

Codul penal. 

A fi participat, la Nantes, pe Teritoriul National, în România, între 01.01.2011 sa 

17.12.2012, în orice caz din timpul supus prescrierii, la o grupare formata sau la o 

întelegere stabilitâ în vederea pregâtirii caracterizatâ de unul sau mai multe fapte 

materiale, de unul sau mai multe delicte pedepsite cu 10 ani de închisoare, în cazul de 

fata infractiunea de proxenetism agravat; 

Fapte prevâzute i pedepsite la articolele 450-1, 450-3 i 450-5 din Codul penal. 

2°) Vasile-Marinca ARMANCA 

Reiese din cercetâri ca în ciuda negarilor complete ale interesatului, a initiat într-

adevâr, în sînul unui cerc amical, un proces de proxenetism cu scopul de a alimenta o 

retea de prostitutie cu partenerele unor diverse cuno^tinte, pe care o anima de altfel. În 

acela^i fel, s-a demonstrat ca a conclus, în mod principal, aceasta activitate de prostitutie 

organizatâ în jurul mai multor tinere femei plasate mai mult sau mai putin direct sub 

autoritatea sa. 

De fapt, chiar dacâ DI. ARMANCA î^i contesta implicarea 5i faptul de a fi venit în 

Franta cu ideea de a organiza o astfel de retea, este necesar sa se retina declaratiile 

precise ale Dnei TINICOI care aminte^te felul în care el a initiat acest proiect 5i în care a 

invitat în mod succesiv partenerele sale a se angaja sau a se mentine pe calea prostitutiei. 

Aceste acuzatii au fost confirmate de câtre Ani MLADIN i indirect de câtre Petre 

Daniel NEAMTU. 

Acest context se bazeazâ 5i pe numeroasele comunicatii interceptate dintre Dl. 

ARMANCA i mai multe din persoanele acestei retele, în cadrul careia se aminte5te: 

conditiile activitâtii, productivitatea necesar â a tinerelor femei, conflictele de teritorii i 

tematicile legate de gestionarea acestei activitati. 

Cu privire la aceasta, DI. ARMANCA nu neagâ ca persoanele pe care le-a frecventat 

în acest context s-au prostituat, recunoscînd chiar c-a beneficiat din câstigurile Dnei 

TINICOI sau a Dnei RIZA. 

De fapt, conversatiile telefonice tare-I implica pe DI. ARMANCA sunt cele în care se 

raporteazâ beneficiile obtinute prin intermediul activitâtii de prostitutie a dnei RIZA cet 

putin, schimburile numeroase dintre prostituate care amintesc de angajamentul direct a 

dlui. ARMANCA în activitatea unora dintre el. Aceste elemente lasâ sa se vadâ ca a fost 
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într-adevâr instigatorul i beneficiarul acestei prostitutii. 

Aceasta realitate est marcatâ si de examinarea transferurilor de fonduri gâsite în 

procedura, a câror origine, inexplicata de altfel, nu poate fi conceputâ decît ca rezultatul 

pozitiv al acestei delincvente organizate. 

Mai mult, investigatiile realizate au permis sa se caracterizeze faptul ca aceste 

operatiuni au necesitat o atentie i o apropiere specialâ între Di. ARMANCA i celelalte 

elemente din grup, pe lînga mijloacele materiale dedicate (telefoane anonime), justificînd 

realitatea unei întelegeri prealabile în sînul unui dispozitiv dedicat prostitutiei mai multor 

persoane sub conducerea Dlui. ARMANCA. 

Aceste indicatii, la fel ca i etalarea în timp. a acestor interventii, permit sa se 

aprecieze faptul ca Vasile-Marinca ARMANCA a fost asociat în mod durabil la aceasta 

întreprindere. 

Vasile-Marinca ARMANCA este trimis în fata Tribunalului Corectional pentru: 

A fi ajutat, asistat, protejat, la Nantes, pe Teritoriul National, în România, între 01.012011 

^i 17.12.2012, în orice caz din timpul supus prescrierii, prostitutia mai multor persoane 

printre care Iuliana RIZA, Cristina CIOCOI, Emilia CEREZARU, Elvira Lavinia SUCIU, Ionela 
TINICOI, a fi profitat sau a fi împartit câstigurile din prostitutie sau a fi primit subventii de 

la diverse prostituate printre care Iuliana RIZA, Christina CIOCOI, Emilia CEREZARU, Elvira 
Lavinia SUCIU, Ionela TINICOI, persoane care au practicat prostitutia în mod obi nuit, cu 
aceasta circumstantâ ca faptele au fost comise fata de mai multe persoane. 

Fapte prevâzute i pedepsite la articolele 225-7, 225-11, 225-20, 225-21, 225-24 din 

Codul penal. 

A fi participat, la Nantes, pe Teritoriul National, în România, între 01.01.2011 sa 

17.12.2012, în orice caz din timpul supus prescrierii, la o grupare formata sau la o 

întelegere stabilitâ în vederea pregâtirii caracterizatâ de unul sau mai multe fapte 

materiale, de unul sau mai multe delicte pedepsite cu 10 ani de închisoare, în cazul de 

fata infractiunea de proxenetism agravat; 

Fapte prevâzute i pedepsite la articolele 450-1, 450-3 i 450-5 din Codul penal. 

3°) Iuliana RIZA 

Reiese din cercetâri ca în ciuda negarilor complete ale interesatei, aceasta a însotit 

într-adevàr, în sînul unui cerc amical, o retea de prostitutie, animatâ de câtre DI. 

ARMANCA. În acela^i fel, s-a demonstrat ca a ajutat aceasta activitate de prostitutie 
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organizatâ în jurul mai multor tinere femei plasate în mod indirect sub autoritatea sa. 

De fapt, Dna RIZA nu contesta ca mai multe concetatence, printre care Dna 

CIOCOI, au solicitat-o pentru a le organiza prostitutia la Nantes. Chiar dacâ nu da acela^i 

sens acestei interventii, este necesar sa se retina ca a ajutat la plasarea lor pe oseaua 

publicâ pentru ca sa exerseze, a gestionat o parte dintre conflictele de teritoriu i ca s-a 

implicat alâturi de DI ARMANCA pentru a vina, mai ales pe Dna MLADIN, de la 

amplasamentul ei obi nuit. 

Acest context este bazat i pe numeroasele comunicatii interceptate dintre Dna 

RIZA i multe alte prostituate, sau cu Dl. ARMANCA i în care, se reamintesc implantarea 

dorità a Dnei CIOCOI, compensatiile de oferit, a5teptârile dlui. ARMANCA sau 

identificarea eventualilor concurenti. 

În plus, aceste conversatii telefonice care-o implica pe Dna RIZA i cu ocazia cârora 

ea aminte^te dlui. ARMANCA câstigurile obtinute prin activitatea de prostitutie, i 

informatiile despre activitatea mai multor tinere, lasâ sa se vadâ ca a însotit aceasta 

prostitutie în beneficiul partenerului sau. 

Aceasta realitate este marcatâ i de examinarea transferurilor de fonduri gâsite în 

procedura care aratâ ca trimitea în mod regulat bani care proveneau din prostitutie dlui 

ARMANCA. 

Printre altele, trâind împreuna cu Vasile-Marinca ARMANCA, ea a beneficiat din 

cîte se pare de o parte din fondurile pe care le-a primit acestà de la tinerele a câror 

activitate o încadra. 

Mai mult, investigatiile realizate au permis sa se caracterizeze faptul ca aceste 

operatiuni au necesitat o atentie i o apropiere specialâ între Dna RIZA i celelalte 

elemente din grup,mai ales Vasile-Marinca ARMANCA,ambii provenind din aceea^i 

regiune din România pe lînga mijloacele materiale dedicate (telefoane anonime), 

justificînd realitatea unei întelegeri prealabile în sînui unui dispozitiv dedicat prostitutiei 

mai multor persoane sub conducerea Dlui. ARMANCA. 

Aceste indicatii, la fel ca 5i etalarea în timp a acestor interventii, permit sa se 

aprecieze faptul ca Iuliana RIZA aînsotit în mod durabil aceasta organizatie, înlocuind 

chiar în parte pe DI. ARMANCA pe durata absentei sale, cu ajutorul domnilor UDREA i 
RAIA. 

Iuliana RIZA este trimisa în fata Tribunalului Corectional pentru: 

A fi ajutat, asistat, protejat, la Nantes, pe Teritoriul National, în România, între 01.012011 

^i 17.12.2012, în orice caz din timpul supus prescrierii, prostitutia mai multor persoane 
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13 
printre care Cristina CIOCOI, Emilia CEREZARU, Elvira Lavinia SUCIU, Ionela TINICOI, a fi 
profitat sau a fi împartit câstigurile din prostitutie sau a fi primit subventii de la diverse 

prostituate printre care Christina CIOCOI, Emilia CEREZARU, Elvira Lavinia SUCIU, Ionela 
TINICOI, persoane care au practicat prostitutia în mod obi nuit, cu aceasta circumstantâ 

ca faptele au fost comise fata de mai multe persoane. 

Fapte prevâzute 5i pedepsite la articolele 225-7, 225-11, 225-20, 225-21, 225-24 din 

Codul penal. 

A fi participat, la Nantes, pe Teritoriul National, în România, între 01.01.2011 sa 

17.12.2012, în orice caz din timpul supus prescrierii, la o grupare formata sau la o 

întelegere stabilitâ în vederea pregâtirii caracterizatâ de unul sau mai multe fapte 

materiale, de unul sau mai multe delicte pedepsite cu 10 ani de închisoare, în cazul de 

fata infractiunea de proxenetism agravat; 

Fapte prevâzute i pedepsite la articolele 450-1, 450-3 i 450-5 din Codul penal. 

4°) Marinca RAIA 

Reiese din cercetâri ca în ciuda mârturisirilor foarte partiale ale interesatului, el a 

participat într-adevâr la mentinerea activitâtii de prostitutie organizatâ de câtre DI. 

ARMANCA. 

Astfel, dupâ ce-a aflat despre oferta de prostituare a partenerei sale, acesta a decis 

în mod voit sa ofere ajutorul lui, acesteia, facînd-o sa beneficieze de interventia Dlui. 

ARMANCA i implicându-se personal în gestionarea conflictelor pe care aceasta le-ar fi 

putut avea cu ocazia aceasta. 

Pe lînga aceasta, trebuie sa se retinâ ca a fost solicitat pentru a asigura 

supravegherea §i controlul prostitutiei mai multor persoane. Chiar dacâ a explicat c-a 

mentinut ni^te legâturi cu DI . ARMANCA pentru a obtine înapoi banii pe care i-a 

împrumutat, trebuie sa subliniem ca a tiut întotdeauna ca era vorba despre banii care-au 

rezultat din prostitutia Dnei RIZA. 

Facînd aceasta, Dl. RAIA a protejat i a favorizat prostitutia mai multor din aceste 

tinere femei. Aceste consideratii sunt sustinute de diversele comunicatii interceptate i în 

care este vorba despre aceasta 5i de supravegheri. 

Chiar dacâ DI. RAIA minimizeazâ foarte mult câstigurile sale din afacerea aceasta, 

trebuie sa se considere ca trâia împreuna cu Dna CEREZARU, i ca aceasta a câutat sa 

favorizeze mai mult situatia lor financiarâ prin câstigurile sale profesionale. 

Dincolo de aceasta, investigatiile au putut caracteriza faptul ca aceste operatii au 
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necesitat o atentie i o apropiere deosebitâ între DI. RAIA si DI. ARMANCA, vechi 

cuno^tinte care-au crescut în acela5i ora5 Turnu Severin în România, justificînd realitatea 

unei întelegeri prealabile dintre ei pentru beneficiul unui dispozitiv dedicat organizatiei 

prostitutiei mai multor persoane. 

Aceste indicatii, la fel ca i etalarea în timp a acestor interventii, permit sa se 

aprecieze faptul ca Marincu RAIA a fost asociat în mod durabil la aceasta întreprindere. 

DI. Marincu RAIA este trimis în fata Tribunalului Corectional pentru: 

A fi ajutat, asistat, protejat, la Nantes, pe Teritoriul National, în România, între 01.012011 

^i 17.12.2012, în orice caz din timpul supus prescrierii, prostitutia mai multor persoane 

printre care Iuliana RIZA, Cristina CIOCOI, Emilia CEREZARU, Elvira Lavinia SUCIU, Ionela 
TINICOI, a fi profitat sau a fi împartit câstigurile din prostitutie sau a fi primit subventii de 

la diverse prostituate printre care Iuliana RIZA, Christina CIOCOI, Emilia CEREZARU, Elvira 
Lavinia SUCIU, Ionela TINICOI, persoane care au practicat prostitutia în mod obi nuit, cu 
aceasta circumstantâ ca faptele au fost comise fata de mai multe persoane. 

Fapte prevâzute i pedepsite la articolele 225-7, 225-11, 225-20, 225-21, 225-24 din 

Codul penal. 

A fi participat, la Nantes, pe Teritoriul National, în România, între 01.01.2011 sa 

17.12.2012, în orice caz din timpul supus prescrierii, la o grupare formata sau la o 

întelegere stabilitâ în vederea pregâtirii caracterizatâ de unul sau mai multe (apte 

materiale, de unul sau mai multe delicte pedepsite cu 10 ani de închisoare, în cazul de 

fata infractiunea de proxenetism agravat; 

Fapte prevâzute 5i pedepsite la articolele 450-1, 450-3 i 450-5 din Codul penal. 

5°) Petre Daniel NEAMTU 

Reiese din cercetâri ca în ciuda negarilor interesatului, acesta a organizat si a 

mentinut activitatea mai multor tinere plasate direct sub autoritatea sa si mai a ales a lui 

Ani MLADIN 5i a Iulianei BALOGH. 

Astfel, ancheta a descoperit ca acesta a fost denuntat ca fiind unul dintre 

organizatorii prostitutiei cetatencelor române pe oseaua publicâ, la Nantes 5i aceasta, de 

câtre diversele prostituate din reteaua dlui. ARMANCA, i de vechi cuno^tinte i 

partenere. 

Aceasta realitate a putut fi ilustratâ mai ales de relatiile sale conflictuale cu dl. 
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ARMANCA, principalul responsabil al retelei concurente, i care traduc ni5te conexiuni 

care au legâtura cu exploatarea activitâtii prostituatelor 5i conflictelor de teritoriu induse 

de càutarea de beneficii. 

În sfïr^it, aceasta pozitie specialâ a Dlui. NEAMTU este subliniatâ de rolul sau la 

implantarea i mentinerea Dnei Ani MLADIN la Nantes, permitându-i astfel sa aibe o 
privire atentâ asupra activitâ ii sale profesionale. 

La fel, interventia dlui. NEAMTU în calitate de beneficiar exclusiv a numeroaselor 

transferuri de fonduri care provin direct din activitatea prostitutiei mai multor tinere, 

subliniazâ cu atît mai must prevalenta rolului sau în organizarea acestei activitati. 

Grija de a ascunde destinatia realâ a acestor fonduri folosind mai multe persoane 

din anturajul sau pentru a primi esentialul din mandatele trimise din Franta, aratâ i mai 

mult grija lui de disimulare a acestei activitati de încadrare. 

Toate aceste informatii sunt sustinute de interceptiile telefonice care stabilesc fara 

vreo îndoialâ posibila faptul ca DI. NEAMTU a organizat în mod foarte precis, cu 

autoritate, cîteodatâ cu ajutorul amenintârilor, activitatea de prostituatâ a domni^oarei 

MLADIN, de a cârei fiica avea grija, aceasta fiind maniera de a avea o influenta i mai 

mare asupra ei. 

La fel 5i pentru gestionarea directâ a conflictului teritorial dintre el i Vasile-

Marinca ARMANCA cu ocazia câruia a fost auzit dînd instructiuni Dnei MLADIN, cu privire 

la urmârile judiciare de rezervat acestei afaceri pentru a "elimina" adversarul sau din Ioc 

sau pentru a face un "contract" cu interesatul care nu pare a dori sa negocieze cu el. 

Mai mult, investigatiile au putut caracteriza faptul ca aceste operatiuni au necesitat 

o atentie specialâ între DI. NEAMTU i diver^ii indivizi banuiti ca 1-ar fi înlocuit datoritâ 

absentei sale din Franta, mai ales Dna. MLADIN, amanta sa, justificînd realitatea unei 

întelegeri prealabile dintre mai multi indivizi, utilizarea unor mijloace specifice (telefoane 

anonime), în sînul unui dispozitiv dedicat la organizarea prostitutiei mai multor persoane 

sub conducerea Dlui. NEAMTU. 

Aceste indicatii, la fel ca 5i etalarea în timp a acestor interventii, permit sa se 

aprecieze faptul ca Petre Daniel NEAMTU a animat în mod durabil aceasta organizatie. 

Petre Daniel NEAMTU este trimis în fata Tribunalului Corectional pentru: 

A fi ajutat, asistat, protejat, la Nantes, pe Teritoriul National, în România, între 01.012011 

5i 17.12.2012, în orice caz din timpul supus prescrierii, prostitutia mai multor persoane 

printre care Iuliana BALOGH si Ani MLADIN, a fi profitat sau a fi împartit câstigurile din 

prostitutie sau a fi primit subventii de la diverse prostituate printre care Iuliana BALOGH 
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si Ani MLADIN, persoane care au practicat prostitutia în mod obi5nuit, cu aceasta 

circumstantâ ca faptele au fost comise fata de mai multe persoane. 

^ û ^ 
Fapte prevâzute i pedepsite la articolele 225-7, 225-11, 225-20, 225-21, 225-24 din 

Codul penal. 

a fi participat, la Nantes, pe Teritoriul National, în România, intre 01.01.2011 sa 

17.12.2012, în orice caz din timpul supus prescrierii, la o grupare formata sau la o 

întelegere stabilitâ în vederea pregâtirii caracterizatâ de unul sau mai multe fapte j 	J 

materiale, de unul sau mai multe delicte pedepsite cu 10 ani de închisoare, în cazul de 

fata infractiunea de proxenetism agravat; 

Fapte prevâzute i pedepsite la articolele 450-1, 450-3 i 450-5 din Codul penal. 

DIN ACESTE MOTIVE 

Ordonam trimiterea afacerii în fata Tribunalului Corectional, pentru a fi judecatâ conform legii. 

În consecinîa, ordonam ca dosarul acestei proceduri, împreuna cu prezenta ordonanlâ, sa fie 
transmis Procurorului Republicii. 

II INFORMAM pe Vasile-Marinca ARMANCA, Iuliana RIZA, Marincu RAIA, Daniel 
Nicolae UDREA, Petru Daniel NEAMTU, persoane inculpate, ca trebuiesc sa semnalizeze pe 
lînga procurorul Republicii, pâna lajudecata definitivâ a afacerii, orice schimbare de adresa fata 
de cea declaratâ cu ocazia inculparii lor, prin scrisoare recomandatâ cu cerere de confirmare de 
primire. 

Ii informam de asemenea ça once citatie, notificare sau semnalizare facuta la ultima adresa 
declaratâ, o sa fie consideratâ ça fiind facuta propriei lor persoane. 

Fâcut la Rennes, la 30 Iulie 2014 

Vicepreedintele însârcinat cu Instrucîia, 

Benoît LHUISSET 
Stéphane THIBAULT, împiedicat în mod legitim 

Sabine MORVAN, împiedicata în mod legitim 

Copia prezentei ordonanne a fost transmisâ prin fax avocatilor persoanelor inculpate 5i persoanelor inculpate, prin scrisoare 
recomandatâ sau notificare de câtre grefierii închisorilor. 

La 30 Iulie 2014 
Grefierul 


