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VINTU TORTURAT – Impins pe
“culoarul condamnatilor” si tinut in
penitenciar desi oricand poate sa
moara, omul de afaceri Sorin Ovidiu
Vintu dezvaluie tratamentul inuman la
care este supus: “M-au incarcerat in
masini si m-au transferat la Jilava.
Transferul in sine n-ar fi fost o
problema daca n-as fi fost tinut
descult circa patru ore intr-o zi nu
tocmai calduroasa”. Vintu prezinta
“gradul de onestitate pe care il au
Iohannis, Hellvig, Orban”: “Trebuia sa
acceptati armistitiul, canaliilor!”
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Indiferent de cat de controversat este sau de infractiunile economice pe care le-ar fi comis, tratamentul la care este
supus omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu (foto) este pur si simplu revoltator. In articolul ”Lui Vintu i se
pregateste moartea lui Adamescu si Mustata”, publicat in 12 ianuarie 2020 (click aici pentru a citi), Lumea
Justitiei a prezentat deja avertismentul avocatului Dan Chitic, aparatorul lui Vintu, privind decizia Judecatoriei
Sectorului 5 de a-i refuza afaceristului eliberarea conditionata, desi acesta sufera de boli extrem de grave. Si nu
doar atat, insa deja impins pe "culoarul condamnatilor" oricand Vintu poate avea soarta altor detinuti care au
decedat in penitenciar doar pentru ca niste autoritati sau judecatori au facut exces de zel si au refuzat sa ii puna in
libertate pentru a se putea trata sau, de ce nu?, pentru a-si putea incheia viata cu demnitate.
Iata ca la o zi de la avertismetul public al avocatului sau Dan Chitic, luni, 13 ianuarie 2020, Sorin Ovidiu Vintu vine
cu precizari noi despre tratamentul inuman care ii este aplicat. Suferind de diabet si tuberculoza, cu riscul ca
degetele de la un picior sa ii fie amputate, Sorin Ovidiu Vintu dezvaluie ca fix in ziua in care instanta urma
sa discute cererea sa de liberare conditionata a fost transferat la Penitenciarul Jilava, fiind tinut descult
timp de patru ore, intr-o zi in care temperaturile se apropie de 0 grade.
In ceea ce priveste hotararea Judecatoriei Sectorului 5 de respingere a liberarii conditionate, Vintu subliniaza ca
aceasta a fost luata desi comisia penitenciarului, din care face parte si un judecator cu mult mai multa experienta
decat judecatoarea care i-a refuzat punerea in libertate, stabilise exact contrariul, si anume ca indeplineste toate
conditiile pentru eliberare. Omul de afaceri afirma ca se abtine de la a face comentarii despre calitatea
umana, morala sau nivelul intelectual al judecatoarei care i-a respins cererea, insa tine sa precizeze ca face
acest lucru doar din motive cavaleresti. In schimb, Vintu nu se fereste sa spuna ca “doar un bou poate
avea incredere intr-o justitie populata de astfel de personaje”, dar si ca anumiti magistrati sunt folositi
pentru obtinerea unor decizii care nu fac altceva decat sa serveasca intereselor tip mafiot ale gruparilor
care isi desfasoara activitatea sub sigla SRI.

Vintu: “Prostovanii de Iohannis si de Orban”
Altfel, Sorin Ovidiu Vintu face si un scurt comentariu politic. Referindu-se la Klaus Iohannis si Ludovic Orban, pe
care ii catalogheaza “prostovani”, Vantu atrage atentia ca liberalii spera ca prin organizarea alegerilor anticipate sa
puna mana pe putere pentru urmatorii patru ani, dupa care, avand SRI si Justitia la cheremul lor, vor putea sa fure
linistiti, fara teama ca ceva li se va putea intampla. De asemenea, Sorin Ovidiu Vintu anunta ca va prezenta in
curand care este gradul de onestitate pe care il au presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si
directorul SRI Eduard Hellvig. “S-ar putea sa descoperi fie ca sunt niste indivizi impecabili, dincolo de orice fel de
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suspiciuni, fie ca sunt niste derbedei manjiti din cap pana in picioare”, mentioneaza Vintu.
Iata comentariul lui Sorin Ovidiu Vintu facut pe pagina sa de Facebook:

“Trebuia sa acceptati armistitiul, canaliilor!

Generatie, liberalii in frunte cu prostovanii de Iohannis si de Orban, sunt incapabili sa gandeasca solutii
pentru a spori finantele tarii, altfel decat prin taieri de venituri sau cresteri de biruri pe spinarea populatiei.
Daca ar lua aceste masuri acum, pierderea alegilor locale si parlamentare ar fi dincolo de orice indoiala. Cele doua
capete seci, secondate de corul de sicofanti, spera ca prin alegeri anticipate vor pune mana pe toata puterea timp
de patru ani, timp in care vor putea lua de capul lor masurile pe care ti le-am evocat si-si vor putea umfla si
buzunarele. Avand SRI-ul si Justitia la cheremul lor, vor fura ca nesimtitii, fara teama ca li se va intampla
ceva.

In postarile viitoare iti voi arata care este gradul de onestitate pe care il au Iohannis, Hellvig, Orban. S-ar
putea sa descoperi fie ca sunt niste indivizi impecabili, dincolo de orice fel de suspiciuni, fie ca sunt niste
derbedei manjiti din cap pana in picioare.

I Will Survive!
Generatie, dupa cum probabil ai aflat, securistii nu doar ca n-au acceptat armistitiul pe care l-am propus
dar, profitand de faptul ca pe 8.01.2020 aveam fixata instanta de liberare, au facut pe dracu'n patru si tot in
aceeasi zi m-au incarcerat in masini si m-au transferat la Jilava. Transferul in sine n-ar fi fost o problema
daca n-as fi fost tinut descult circa patru ore intr-o zi nu tocmai calduroasa. Interventia chirurgicala
presupunea, printre altele, si niste bandaje care nu-mi permiteau sa incalt vreun ciorap sau vreun alt tip de
incaltare.

Ajung la Jilava, ma cazez, si dupa doua zile aflu ca o duduie de vreo douazeci si cinci de ani mi-a judecat
cererea de liberare conditionata si a decis sa-mi 'traga' noua luni de amanare, in conditiile in care comisia
penitenciarului din care face parte si un judecator delegat cu o experienta mai mare decat varsta junei in
cauza, a decis punerea mea in libertate ca urmare a implinirii tuturor exigentelor legale care mi-au fost
impuse. Evident ca ma voi abtine de la orice comentariu privind calitatea umana, morala sau nivelul
intelectual al junei, din motive cavaleresti, dar imi permit sa calific decizia dumneaei intr-o maniera extrem
de personala.

Inchei afirmand ca doar un bou poate avea incredere intr-o justitie populata de astfel de personaje, doar un
bou poate afirma ca deciziile judecatoresti nu trebuie sa fie comentate, doar un bou n-a introdus legile
justitiei privitoare la responsabilitatea magistratilor.

Lipsa acestor sanctiuni le permite securistilor sa foloseasca micimea, prostia, frica sau obedienta unor
magistrati in scopul obtinerii unor decizii care n-au nicio legatura cu legea, ele servind unor interese de tip
mafiot ale multitudinilor de grupari care isi desfasoara activitatea sub sigla SRI.
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P.S. Voi prelua pe blogul personal si o postare a avocatului meu, un tanar profesionist de o excelenta calitate
umana si intelectuala”.
* Cititi aici postarea avocatului Dan Chitic
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