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Azi,22.03.2021,a fost formulată o propunere de arestare preventivă de către 

Parchetul de pe lîngă Judecătoria Iaşi,pe o perioadă de 30 zile, de la data de 

22.03.2021 şi pînă la data de 20.04.2021,pentru următoarele persoane: 

 

 

 1. R.C.-I., cetățean român, pentru săvârşirea infracţiunilor de 

PROXENETISM, faptă prev. și ped. de art. 213 alin. 1 din Codul penal și 

TÂLHĂRIE CALIFICATĂ, faptă prev. şi ped. de art. 233, art. 234 alin. 1 

lit. d din Codul penal cu aplicarea art. 77 lit. a și d din Codul penal, ambele 

cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal, constând în aceea că: 

 

la sfârșitul lunii ianuarie 2021 a determinat-o pe numita BMD să practice 

prostituția în folosul lui în diverse imobile din mun. Iași precum cel de pe str.... 

 

înlesnindu-i atât acesteia cât și numitelor PM și ȚIA  activitatea de 

practicare a prostituției prin închirierea în regim hotelier a apartamentului din.... 

Acesta i-a înlesnit numitei BMD  activitatea de practicare a prostituției prin 

deplasarea la diverși clienți și asigurarea pazei și protecției acesteia în timpul 

cât presta servicii sexuale contracost, atât cu ocazia deplasărilor, cât și la 

imobilele închiriate, obținând foloase de natură patrimonială din practicarea 

prostituției de către aceasta. A înlesnit practicarea prostituției de către BMD , 

prin închirierea în regim hotelier începând cu data de 19.03.2021 imobilului 

situat în municipiul Iași, .... 

 

în dimineața zilei de 25.01.2021, în jurul orei 02:30, aflându-se în 

municipiul Iași, str. Zimbrului nr. 17, et. 6, ap. 68, împreună cu numiții SGA, 

BMD, AMC și minorul OŞR, a intervenit atunci când persoana vătămată TM a 

părăsit incinta apartamentului numitei BMD și, după ce numitul AMC a lovit 

persoana vătămată cu pumnul în zona feței și a toracelui pentru a-l împiedica să 

părăsească zona, împreună cu acesta, cu SGD și minorul OŞR, l-au dus înapoi 

în apartamentul numitei BMD unde toți patru l-au lovit și amenințat, 

circumstanță în care l-au deposedat de portofelul în care se afla suma de 20 de 

euro și telefonul mobil marca Samsung Galaxy A50. 

 

 2. OŞR, cetățean român, pentru săvârșirea infracțiunilor de 

PROXENETISM, faptă prev. și ped. de art. 213 alin. 1 din Codul penal și 

TÂLHĂRIE CALIFICATĂ, faptă prev. şi ped. de art. 233, art. 234 alin. 1 

lit. d din Codul penal cu aplicarea art. 77 lit. a din Codul penal, ambele cu 



aplicarea art. 38 alin. 1 și art. 113 alin. 3 din Codul penal, constând în aceea 

că: 

în perioada ianuarie - februarie 2021, a determinat-o pe numita BMD să 

practice prostituția în folosul lui în diverse imobile din mun. Iași precum cele de 

..........și altele, înlesnindu-i activitatea de practicare a prostituției prin 

închirierea imobilelor în regim hotelier, prin deplasarea la diverși clienți și 

asigurarea pazei și protecției acesteia în timpul cât presta servicii sexuale 

contracost, atât cu ocazia deplasărilor, cât și la imobilele în cauză și prin 

publicarea și promovarea de anunțuri privind prestarea de servicii sexuale de 

către BMD, obținând în acest fel foloase de natură patrimonială din practicarea 

prostituției de către aceasta.  

în dimineața zilei de 25.01.2021, în jurul orei 02:30, aflându-se în 

municipiul Iași, ......împreună cu numiții RCI, BMD, AMC și SGA, a intervenit 

atunci când persoana vătămată TM a părăsit incinta apartamentului numitei 

BMD și, după ce numitul AMC a lovit persoana vătămată cu pumnul în zona feței 

și a toracelui pentru a-l împiedica să părăsească zona, împreună cu acesta, cu 

RCI și SGA l-au dus înapoi în apartamentul numitei BMD unde toți patru l-au 

lovit și amenințat, circumstanță în care l-au deposedat de portofelul în care se 

afla suma de 20 de euro și telefonul mobil marca Samsung Galaxy A50. 

 

 3. AMC, cetățean român, pentru săvârșirea infracțiunilor de 

PROXENETISM, faptă prev. și ped. de art. 213 alin. 1 din Codul penal și 

TÂLHĂRIE CALIFICATĂ, faptă prev. şi ped. de art. 233, art. 234 alin. 1 

lit. d din Codul penal, cu aplicarea art. 77 lit. a și d din Codul penal, ambele 

cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal, constând în aceea că: 

în perioada ianuarie-martie 2021, a determinat-o pe numita ŢIA să 

practice prostituția în folosul lui în diverse imobile din mun. Iași precum cele de 

pe ........și altele, înlesnindu-i atât acesteia cât și numitei BMD activitatea de 

practicare a prostituției prin închirierea imobilelor în regim hotelier, prin 

deplasarea la diverși clienți și asigurarea pazei și protecției acestora în timpul 

cât prestau servicii sexuale contracost, atât cu ocazia deplasărilor, cât și la 

imobilele închiriate, prin publicarea și promovarea de anunțuri privind prestarea 

de servicii sexuale de către ŢIA, obținând în acest fel foloase de natură 

patrimonială din practicarea prostituției de către numitele ŢIA și BMD. 

în dimineața zilei de 25.01.2021, în jurul orei 02:30, aflându-se în 

municipiul Iași, ....., împreună cu numiții RCI, BMD, SGA și minorul OŞR, a 

intervenit atunci când persoana vătămată TM a părăsit incinta apartamentului 

numitei BMD și a lovit-o cu pumnul în zona feței și a toracelui pentru a-l 

împiedica să părăsească zona după care, împreună cu RCI, SGA și minorul OŞR, 

l-au dus înapoi în apartamentul numitei BMD unde toți patru l-au lovit și 

amenințat, circumstanță în care l-au deposedat de portofelul în care se afla suma 

de 20 de euro și telefonul mobil marca Samsung Galaxy A50. 

 



 4. SGA, cetățean român, pentru săvârșirea infracțiunilor de 

PROXENETISM, faptă prev. și ped. de art. 213 alin. 1 din Codul penal și 

TÂLHĂRIE CALIFICATĂ, faptă prev. şi ped. de art. 233, art. 234 alin. 1 

lit. d din Codul penal cu aplicarea art. 77 lit. a și d din Codul penal, ambele 

cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal, constând în aceea că: 

în perioada ianuarie-martie 2021, a determinat-o pe numita PM să 

practice prostituția în folosul lui în diverse imobile din mun. Iași precum cele de 

.........și altele, înlesnindu-i activitatea de practicare a prostituției prin închirierea 

imobilelor în regim hotelier, prin deplasarea la diverși clienți și asigurarea pazei 

și protecției acesteia în timpul cât presta servicii sexuale contracost, atât cu 

ocazia deplasărilor, cât și la imobilele închiriate, prin publicarea și promovarea 

de anunțuri privind prestarea de servicii sexuale de către PM, obținând în acest 

fel foloase de natură patrimonială din practicarea prostituției de către PM. 

în dimineața zilei de 25.01.2021, în jurul orei 02:30, aflându-se în 

municipiul Iași, ....., împreună cu numiții RCI, BMD, AMC și minorul OŞR, a 

intervenit atunci când persoana vătămată Tm a părăsit incinta apartamentului 

numitei BMD și, după ce numitul AMC a lovit persoana vătămată cu pumnul în 

zona feței și a toracelui pentru a-l împiedica să părăsească zona, împreună cu 

acesta, cu RCI și minorul OŞR, l-au dus înapoi în apartamentul numitei BMD 

unde toți patru l-au lovit și amenințat, circumstanță în care l-au deposedat de 

portofelul în care se afla suma de 20 de euro și telefonul mobil marca Samsung 

Galaxy A50. 

 

 5. MIR, cetățean român, pentru săvârșirea infracțiunii de 

PROXENETISM, faptă prev. și ped. de art. 213 alin. 1 și alin. 3 din Codul 

penal, constând în aceea că: 

în luna februarie 2021, cunoscând faptul că numita CIM este minoră, a 

determinat-o să practice prostituția în folosul lui în diverse imobile din mun. Iași 

precum cel de pe......, înlesnindu-i activitatea de practicare a prostituției prin 

închirierea imobilelor în regim hotelier, prin deplasarea la diverși clienți și 

asigurarea pazei și protecției acesteia în timpul cât presta servicii sexuale 

contracost, atât cu ocazia deplasărilor, cât și la imobilele închiriate, obținând în 

acest fel foloase de natură patrimonială din practicarea prostituției de către 

CIM. 

 

 6. ŢMI cetățean român, pentru săvârșirea infracțiunii de 

PROXENETISM, faptă prev. și ped. de art. 213 alin. 1 și alin. 3 din Codul 

penal, constând în aceea că: 

în luna februarie 2021, cunoscând faptul că numita CIM este minoră, a 

determinat-o să practice prostituția în folosul lui în diverse imobile din mun. Iași 

precum cel de pe......, înlesnindu-i activitatea de practicare a prostituției prin 

închirierea imobilelor în regim hotelier, prin deplasarea la diverși clienți și 

asigurarea pazei și protecției acesteia în timpul cât presta servicii sexuale 



contracost, atât cu ocazia deplasărilor, cât și la imobilele în cauză, prin 

publicarea și promovarea de anunțuri privind prestarea de servicii sexuale de 

către CIM, obținând în acest fel foloase de natură patrimonială din practicarea 

prostituției de către aceasta. 

 

 

 7. IAC, cetățean român, pentru săvârșirea infracțiunii de 

PROXENETISM, faptă prev. și ped. de art. 213 alin. 1 și alin. 3 din Codul 

penal cu aplicarea art. 113 alin. 3 din Codul penal, constând în aceea că: 

în luna martie 2021, le-a determinat pe numitele BMD și CIM (care este 

minoră) să practice prostituția în folosul lui în diverse imobile închiriate în regim 

hotelier de pe raza mun. Iași precum cele de pe ........înlesnindu-le totodată 

activitatea de practicare a prostituției prin închirierea a diferite apartamente în 

regim hotelier în mun. Iași, prin publicarea și promovarea unor anunțuri de 

prestare de activități sexuale contracost și prin deplasarea la diverși clienți și 

asigurarea pazei și protecției acestora în timpul cât prestau servicii sexuale 

contracost, obținând în acest fel foloase de natură patrimonială de pe urma 

practicării prostituției de către BMD și CIM. 

 

 

 8. CDD, cetățean român, pentru săvârșirea infracțiunii de 

PROXENETISM, faptă prev. și ped. de art. 213 alin. 1 și alin. 3 din Codul 

penal, constând în aceea că: 

în luna martie 2021, le-a determinat pe numitele BMD și CIM (care este 

minoră) să practice prostituția în folosul lui în diverse imobile închiriate în regim  

hotelier de pe raza mun. Iași, precum cele de pe .........înlesnindu-le totodată 

activitatea de practicare a prostituției prin închirierea a diferite apartamente în 

regim hotelier în mun. Iași, prin publicarea și promovarea unor anunțuri de 

prestare de activități sexuale contracost și prin deplasarea la diverși clienți și 

asigurarea pazei și protecției acestora în timpul cât prestau servicii sexuale 

contracost, obținând în acest fel foloase de natură patrimonială de pe urma 

practicării prostituției de către BMD și CIM. 

 

 

 Prin încheierea de cameră de consiliu pronunţată 

azi,22.03.2021,orele 15.00 a fost admisă solicitarea formulată de Parchetul 

de pe lîngă Judecătoria Iaşi şi s-a dispus arestarea preventivă a tuturor celor 

8-opt-inculpaţi,soluţia pronunţată nefiind definitivă. 

 

 

 

PURTĂTOR DE CUVÎNT 

MAGISTRAT VÎLCU CRISTINA GEORGIANA 


