Exclusiv – Avocatul Casanova
revine: Caius Iliescu îl
acuză
pe
fostul
senator
Nedelcu de fals și uz de fals
/ Video
A fost denumit de presa centrală drept Avocatul Casanova, în
urma unui scandal cu iz de telenovelă. Este vorba de Caius
Irinel Iliescu, fost primvicepreședinte al Organizației
județene Călărași a Uniunii Naționale pentru Progresul
României, în perioada când această structură politică era
condusă de Vasile Nedelcu (ex-senator) și Nicolae Dragu (exprimar).
Tentativă de omor și șantaj
Caius Irinel Iliescu este judecat, în prezent, pentru
comiterea infracțiunii de tentativă de omor și șantaj, într-un
dosar pe rolul Tribunalului București. La data de 15 februarie
2017, acesta a fost reținut de procurori, fiind pus sub
acuzare că și-ar fi torturat psihic amantele, dar și fosta
soție, iar una dintre acestea, o avocată din București,
Bogdana Mihaela Tereza Ionescu, s-a aruncat, în urma acestor
presiuni, de la etajul 15 al Complexului Rin Grand Residence.
S-a întâmplat la data de 17 noiembrie 2016. Procurorii au
arătat: „Pe fondul constrângerii fizice şi morale exercitate
de către Irinel Caius Iliescu asupra concubinei sale, la data
de 17 noiembrie 2016, aceasta s-a aruncat de la fereastra
dormitorului din locuinţa sa, situată la etajul 15 în
Complexul Rin Grand Residence. Constrângerile exercitate de
Irinel Caius Iliescu asupra victimei au constat într-o stare
de teroare continuă provocată de către acesta prin acţiunile
şi manifestările din perioada martie-noiembrie 2016,

constrângere care a fost de asemenea natură încât nu a lăsat
victimei nicio posibilitate concretă de a acţiona altfel, ori
de a se împotrivi”.
A supraviețuit după ce a căzut 35 de metri
În mod miraculos, avocata Bogdana Mihaela Tereza Ionescu a
supraviețuit căderii, după ce a aterizat pe o copertină a unei
parcări. Conform acuzării, Caius Irinel Iliescu i-ar fi
interzis Terezei să-şi mai practice profesia şi ar fi pus-o să
semneze unele documente prin care îi lua o parte din bunuri,
inclusiv cotă parte din unele imobile. S-a stabilit că, în
acest context, Bogdana Mihaela Tereza Ionescu a cedat psihic
şi s-a aruncat de la etajul 15 al apartamentului în care
locuia. Abia după ce și-a revenit din starea de comă, femeia a
putut să-și spună povestea. „Prin agresarea fizică a victimei
şi prin ameninţări cu exercitarea unor acte grave de violenţă
atât împotriva sa, cât şi a familiei sale, Irinel Caius
Iliescu a constrâns-o pe victimă să-i cedeze jumătate dintr-un
imobil pe care-l deţinea în Bucureşti, precum şi să îşi
amaneteze autoturismul, inculpatul obţinând în această
modalitate un folos patrimonial de aproximativ 23.000 de
euro”. În prezent, după ce s-a obținut împotriva sa un ordin
de restricție, Caius Irinel Iliescu afirmând, că, la acest
moment, nu vrea să discute date legate de acest dosar.
Crede că a fost denumit drept Casanova în goană după
senzațional
Caius Irinel Iliescu spune că în mod eronat a fost numit drept
Avocatul Casanova. „Cred că cei care m-au botezat Casanova nau citit nimic despre Casanova. În ceea ce privește relația
mea directă cu Casanova, este o istorie și o poveste imaginară
creată, probabil, în alte scopuri, de către presă. Ăsta e
rostul ei, să vorbească, să caute senzaționalul.” Caius Irinel
Iliescu spune că acest scenariu, prin care a fost prezentat
drept agresor, s-a făcut la incitarea unor instituții ale

statului. Nu a vrut să le numească. Procurorii au reținut că
acesta o bătea cu sălbăticie pe avocata din București, aceasta
supraviețuind în mod miraculos, după o cădere în gol de la
etajul 15. Avocata Bogdana Mihaela Tereza Ionescu a povestit,
ulterior, că era bătută cu sălbăticie, era dată cu capul de
pereți, era trasă de păr, scuipată și sufocată cu perna. A
fost amenințată, spune aceasta, cu un cuțit și chiar cu un
pistol. Caius Irinel Iliescu spune acum că acele instituții
care au făcut aceste acuzații trebuie și să le demonstreze, în
fața instanțelor de judecată. „Eu aștept să am dreptul să
ajungem într-o instanță care să judece un fond. Eu cred că
într-o țară civilizată, în anul 2017, care este membră a
Uniunii Europene, absolut totul trebuie judecat în instanță.”
Un nou scandal: unde sunt
consilierului parlamentar

drepturile

salariale

ale

Caius Irinel Iliescu a fost, în perioada 2009 – 2011, un
membru de vază al Organizației județene Călărași a Uniunii
Naționale pentru Progresul României. A fost promovat, pe plan
județean, drept primvicepreședinte al Uniunii Naționale pentru
Progresul României, printr-o decizie unilaterală a fostului
senator Vasile Nedelcu, liderul județean al acestei structuri.
Vasile Nedelcu, în schimb, neagă că ar fi avut relații extrem
de apropiate cu acesta. „A fost două-trei săptămâni de zile, a
început să se certe pe-acolo, a plecat cum a venit și cu astabasta!” Nedelcu recunoaște că fostul primvicepreședinte UNPR
Călărași avea anumite ieșiri necontrolate. Era suspectat fie
că e bolnav psihic, fie că se droghează. „Avea niște
manifestări d-astea mai deosebite.” În schimb, la acest
moment, Caius Irinel Iliescu îl acuză, în mod voalat, pe
fostul senator Vasile Nedelcu că l-a angajat, în mod fictiv,
pe postul de consilier parlamentar și că, din această
calitate, și-a însușit drepturile salariale ale acestuia. „Au
fost încasări efectuate între 2009 și 2011, pe ștatele de
plată care sunt eliberate de către Direcția Resurse Umane…
Sunt sume de bani încasate în numele meu, în perioada în care

am lucrat în Senatul României, 2009 – 2011, în calitatea mea
de consilier parlamentar.” Fostul senator Vasile Nedelcu nu a
dorit să comenteze aceste acuzații.

