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        La data de 04 martie 2009, procurorii Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul 

Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată în stare de 

libertate a  inculpaţilor BÎLTAC LUCIAN, BÎLTAC GEROMIN 

VICTOR, IANCU CONSTANTIN, CAPOTESCU GHEORGHE - 

LAURENŢIU zis „PĂTATU”, SANDU  MARIAN fost CRISTESCU 

zis „FIBRĂ”, BÎLTAC ROBERT ŞTEFĂNIŢĂ pentru săvârşirea 

infracţiunilor de  constituire a unui grup infracţional organizat, 

aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, 

prev. de art. 7 pct. 1 din Legea 39/2003, lipsire de libertate în 

mod ilegal, prev. de art. 189 alin. 1, 2 şi 5 Cp, ameninţare prev. 

de art. 193 din Cp, lovire sau alte violenţe,  prev.  de art. 180 

alin. 1 şi 2 din Cp, trafic de persoane, prev.  de art. 12 alin. 1 din 

Legea 678/2001.



        În fapt, se arată în rechizitoriu, inculpaţii  au constituit un grup 

infracţional organizat, care acţiona pe raza judeţului Dolj, prin 

comiterea unor infracţiuni de violenţă, respectiv lipsire de 

libertate în mod ilegal, lovire sau alte violenţe şi ameninţare, 

asupra părţilor vătămate A. A., A.C., R.A.,  M.M.C.,  în scopul 

obţinerii de avantaje financiare. Astfel, în cursul lunii octombrie 

2006, părţile vătămate A. A., A.C. şi  M.M.C. au fost acostate în 

trafic de către inculpaţi şi conduse sub ameninţare,într-un 

imobil situat pe strada Brestei din Craiova, unde au fost lipsite 

de libertate şi agresionate în scopul determinării acestora să 

semneze acte comerciale conform voinţei inculpaţilor.

        La data de 7 septembrie 2006, partea vătămată R.A. a fost lipsită 

de libertate şi agresionată de către inculpaţi, ca să accepte 

vânzarea autoturismului său marca Mercedes S 600, în contul 

acoperirii pierderii sumei  de 2 miliarde de lei suferite de 

inculpatul Bîltac Lucian ca urmare a neîncheierii unor tranzacţii 

comerciale.

        S-a  mai reţinut că inculpatul Sandu Marian, fost Cristescu, a  

racolat , transportat şi exploatat sexual în Spania, pe  partea 

vătămată C. M. D.        

        La data de 27.10.2006 au fost efectuate percheziţii domiciliare 

simultane la locuinţele inculpaţilor, în baza autorizaţiilor emise 

de Tribunalul Dolj, fiind ridicate cu această ocazie mai multe 

bunuri printre care şi fotografii şi scrisori utilizate ca mijloace 

de probă, diverse arme, unele deţinute legal.



        Cauza a debutat urmarea unei sesizări a autorităţilor spaniole,  

iar activitatea de urmărire penală  au fost desfăşurată împreună 

cu ofiţerii de poliţie din cadrul B.C.C.O. Craiova - Serviciul de 

Combatere a Traficului de Persoane.

        Cauza a fost înaintată Tribunalului Dolj spre competentă 

soluţionare.
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