Vantu, retinut ca l-ar fi santajat pe Ghita-Assesoft pentru bani! Ghita s-a plans ca Vantu l-a amenintat cu
gazarea si ingroparea pe dealurile Moldovei!

Scris de Adina A. STANCU - R. SAVALIUC

Saptamana Patimilor la Parchet. La orele 20.24, omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu a fost retinut de procurorii PICCJ si urcat intr-o duba a Politiei, pentru a fi dus la Directia Cercetari Penale. Ordonanta de retinere a fost semnata
la orele 20 si urmeaza sa expire la aceeasi ora, maine, in Joia Mare. Ghita Sebastian, manager la Realitatea TV, omul care a depus plangere penala in urma cu putin timp plangandu-se ca a fost amenintat si santajat de Vantu, a ramas in sediul Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca si alti doi administratori ai postului de televiziune pentru a-si termina declaratiile. Sorin Ovidiu Vantu a mai avut o experienta de acest gen
si anul trecut, la inceputul lunii septembrie, cand a fost retinut in dosarul privitor la favorizarea infractorului Nicolae Popa. Interesant este, insa, acest moment al celei de-a doua retineri, intrucat urmeaza ca pana vineri sa fie adus in tara “unchiul FNI” Nicolae Popa, extradat din Indonezia dupa o lunga procedura internationala judiciara. Si tot joi, ca un facut, a fost adus in tara fugarul Mihai Necolaiciuc.
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Conform Ministerului Public: "Din probele administrate pana la acest moment procesual, a rezultat ca, in perioada martie - aprilie 2011, sub amenintarea denuntarii unilaterale a unui contract de consultanta si management, VANTU SORIN OVIDIU a pretins partii vatamate Ghita Sebastian, suma de 150.000 euro. In situatia neconformarii acestei cerinte, partea vatamata ar fi pierdut sume importante de bani (…)
Actele de amenintare si constrangere au fost intreprinse de inculpatul VANTU SORIN OVIDIU atat personal, cat si prin intermediul inculpatului ION ILIE CEZAR, care la randul sau urma sa obtina un folos injust. Inculpatul Vantu Sorin Ovidiu a recurs la amenintari cu moartea la adresa partii vatamate si a familiei, de natura a induce acesteia temerea ca se pot materializa, fapt ce l-a determinat sa-si ia masuri de
protectie".
Membrii Consiliului de Administratie al Asesoft, firma care a preluat managementul Realitatea, au anuntat in urma cum doua saptamani ca vor depune plangere penala impotriva lui S.O.Vantu si a asociatilor sai, de la care ar fi primit amenintari:
In 3 aprilie 2011, pe Reporter Virtual scria ca, potrivit plangerii de la Parchet, "Vintu l-a amenintat pe Ghita ca-l gazeaza, ii omoara familia si-l ingroapa pe dealurile Moldovei", iar Sebastian Ghita a confirmat informatia.
In acest caz, trei elemente sunt extrem de interesante: modul foarte rapid in care s-a demarat, s-a realizat ancheta si s-a luat masura retinerii, suma de bani – 150.000 euro care ar fi fost solicitata de Vantu lui Ghita Sebastian si pentru care ar fi existat amenintarile cu moartea si faptul ca urmeaza sa fie adus Popa. Vom reveni cu amanunte. Presa asteapta cu sufletul la gura, ca de obicei, fragmente din stenograme de
convorbiri telefonice, care este posibil sa fie introduse in cererea de arestare adresata instantei de procurorii Parchetului General.
* Cititi aici comunicatul Parchetului General referitor la retinerea afaceristului!

page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

