Ziua
Z
–
Călărășeni
inventivi: Aveau bordel în
Olanda, unde activau curve
minore, disperate cu bătaia!
În cadrul operațiunii cu denumirea „Ziua Z”, în cursul zilei
de 16 mai 2018, sub coordonarea structurii centrale a
Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate
Organizată și Terorism au fost efectuate, concomitent, pe
teritoriul a 28 de județe, descinderi în 20 de cauze penale,
care au vizat destructurarea mai multor grupări infracționale.
Operațiunea s-a derulat și la nivelul județului Călărași.
Curve pentru Olanda
Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Călăraşi au efectuat un
număr de 5 percheziții domiciliare, în cadrul operațiunii cu
numele de cod „Ziua Z”, în municipiul Călăraşi, într-o cauză
vizând destructurarea unui grup infracţional organizat
specializat în săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane.
În cauză s-a reţinut că membrii grupului, format din 7
suspecți, au recrutat și transportat în Olanda, mai multe
persoane, în scopul practicării prostituţiei. Unele victime
erau minore.
Peștii au fost arestați
Patru persoane au fost prezentate instanței cu propunere de
arestare preventivă. Au fost arestați, pentru o perioadă de 30
de zile, Simion Cornel, Păun Cătălin și Păun Valentina Roxana,
fostă Bogdan. Tăbărășanu Mihaela, suspectă în aceeași cauză, a
fost arestată la domiciliu,
Într-o altă cauză, pentru
Valentin și Voinea Ștefan
arestării preventive, cauza

pentru o perioadă de 30 de zile.
alți doi suspecți, Avram Cosmin
Eugen, s-a cerut luarea măsurii
urmând să se judece la data de 23

mai 2018. Avram Cosmin Valentin este cunoscut cu antecedente
penale, fiind condamnat pentru furt calificat, refuz sau
sustragerea de la prelevarea de mostre biologice și
nerespectarea regimului armelor și munițiilor. A fost eliberat
din penitenciar la 21.08.2017.
Știau să-și facă reclamă
Simion Cornel, Păun Cătălin, Păun Valentina Roxana, fostă
Bogdan. și Tăbărășanu Mihaela aveau deschis un bordel, cu fete
din Călărași, unele minore, în Olanda. A fost descoperit de
polițiștii din Rotterdam. Poliția olandeză a ajuns într-un
imobil de pe strada Zuidhoehk, din Rotterdam, unde a dat peste
9 curve, din Călărași. Casa era închiriată de un cuplu de
români, toți din Călărași, Simion Cornel, zis Mihai, și iubita
acestuia, Mihaela Tăbărășanu. Printre locatari erau mai multe
fete tinere, căzute în plasa proxeneților. Proxeneții le
făcuseră mai multe site-uri, în care fetele apăreau în
ipostaze ispititoare. Aveau fotografii cu fetele, serviciile
pe care le ofereau și prețul solicitat pentru fiecare
serviciu, precum și informația dacă prestau activitățile atât
la domiciliul clientului, cât și la locația lor.
Razia poliției din Rotterdam
Datele
acestui
caz
sunt
relatate
de
numeroase
publicații. Cosmin Valentin Avram avea în grupare rolul de
„lover boy” și se ocupa de recrutarea tinerelor. Fetele
ajungeau să se prostitueze din dragoste pentru el. „Îl iubeam
pe Cosmin în acel moment. Discutasem ca, din banii pe care
urma să îi câștig din practicarea prostituției, să ne cumpărăm
o casă și să ne mutăm împreună”, a povestit, la DIICOT, una
din tinerele prostituate. Într-o discuție telefonică, Cosmin
Valentin Avram povestea mamei sale cum a decurs razia
polițiștilor olandezi. „Au fost, au intrat ăia peste noi, neau controlat de… de toate, de buletine, de d-alea, de
întrebări, ne-a pus translator, ne-a pus d-alea!… Le-a
întrebat p-alea: Vă obligă cineva să faceți, să…? Dacă alea

zicea: Da, mă obligă!, direct, zang, la zdup, nu știu câte
zile, te judeca după 15 ani așa și te judeca și crăpai!”
Strategie „pă hotel”
Tânărul povestește și care e situația în Olanda: „Dacă ești
proxenet… de-aia e legal la ei! E legal, e legal, da’
prostituatele trebuie să aibă firmă!”. Razia poliției olandeze
la bordelul clandestin i-a făcut pe proxeneții călărășeni să
se gândească la o nouă strategie. Fetele se duceau la hotel cu
clienții. Era mai scump, dar mai sigur pentru afacere. „Stăm
pă hotel aicea și cu asta basta, ești mai sigur, te dă afară,
vine garda, te dă afară, te duci, te-ai mutat pă alt hotel și
pa. Cu ce dai mai mult aicea, dai trei sute cincizeci de euro
pă săptămână”, și-a făcut calculele unul dintre proxeneți.
Investiție în site-uri de anunțuri
A fost momentul în care întreaga afacere din Rotterdam a fost
regândită. Investiția ar fi trebuit făcută în promovare pe
online. „Ca toți băieții, toți băieții, are d-alde zece siteuri, și zece site-uri făcute bombă și d-asta! Și io stau cu
unu, deci aia e, aia, intri pă prima pagina ei are un site, pă
a doua pagină are un alt site! Deci pă fiecare pagină, pân la
a zecea pagină, ei are câte o femeie pă site!… Trei mii! Și cu
cinci, șase site-uri știi cum faci? Ce ai mă, ești nebun? Să
faci tu site-urile alea cum trebuie și gândite și socotite…
Numai cu cururi, cu țâțe și cu nebunii, ai înțeles? Și tu-mi
trimiți doar fotocecurile-lea, îmi trimiți cu, de la trei
brunete, patru brunete, câte poți să faci, că fac două într-o
zi și două într-o zi, ai înțeles? Că nu pot să le fac toate în
aceeași zi!”.
„Am disperat-o cu bătaia!”
Potrivit anchetatorilor de la DIICOT, rețeaua l-ar fi folosit
pe Cosmin Valentin Avram să recruteze tinere dornice să se
prostitueze. În momentul în care ajungeau în Olanda, unele din
fete își dădeau seama ca este vorba de o capcană și voiau să

se întoarcă în țară. Atunci, proxeneții treceau la măsuri dure
împotriva lor, potrivit propriilor mărturii, dar și potrivit
declarațiilor date de fete în fața procurorilor. În discuțiile
telefonice, Cosmin Valentin Avram arăta ce le făcea acestora:
„Am disperat-o cu bătaia!”, „S-a umflat organele în ea, cât am
bătut-o! Poate moare dracu!”, „Așa merită zdrențele! Așa
merită zdrențele!”.
Cum se împărțeau banii
Banii obținuți din practicarea prostituției erau împărțiți
între toate persoanele implicate în activitate. Din banii
câștigați erau plătite chiria, mâncarea și alte cheltuieli cu
casa, restul banilor fiind împărțiți între fetele care
practicau prostituția și proxeneți. Doi dintre inculpații din
dosar, Mihaela Tărăbășanu și Cornel Simion, zis Mihai, țineau
în Olanda și un carnețel în care notau numerele de telefon ale
clienților considerați neserioși. În ședința din 22.05.2018,
judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel
București au respins contestațiile formulate în cauză de cei
patru inculpați, Simion Cornel, Păun Cătălin și Păun Valentina
Roxana, fostă Bogdan rămânând în arest preventiv. Tăbărășanu
Mihaela, suspectă în aceeași cauză, a rămas arestată la
domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile.

