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Prostitutie la umbra unui salon de masaj erotic
99

Trei persoane au fost arestate, ieri, de Tribunalul Constanta, pentru 29 de zile, sub acuzatiile de
constituire de grup infractional, trafic de minori si proxenetism. Selvis Sali, Iulia Iliescu si Ionut Rus,
toti din Constanta, au fost ridicati, duminica dimineata, de procurorii Directiei pentru Investigarea
Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Constanta, in urma unei descinderi
efectuate la un salon de masaj erotic situat pe strada Dumitru Marinescu, nr. 18, din municipiu.
Conform anchetatorilor, in 2010, Sali a infiintat o societate comerciala cu obiect de activitate
intretinerea corporala, care, treptat, a devenit salon de masaj erotic si, ulterior, bordel. Oamenii legii
spun ca sotia lui Sali, Iulia Iliescu, era cea care administra firma, iar Ionut Rus era mana dreapta a
patronului. In timp ce femeia se ocupa de fetele care practicau prostitutia, avea grija de ele si le
instruia, Rus avea obligatia de a cauta clienti cu ajutorul taximetristilor. Acestia imparteau pliantele
primite de la Rus, in care barbatii erau invitati la masaj erotic, si primeau, in schimbul serviciului, o
suma de bani cu titlu de comision. 

150 DE LEI INTRAREA Conform procurorilor, Sali a racolat mai multe tinere care proveneau din
familii dezorganizate, din mediul rural si care erau dispuse sa se prostitueze pentru un acoperis
deasupra capului, o farfurie de mancare si niste banuti. Printre acestea s-au numarat si cateva fete
minore, doua dintre ele in varsta de 16 ani, din Cernavoda, care au fost gasite de anchetatori in
momentul descinderii la salon. In timpul anchetei s-a descoperit ca, la inceputul acestui an, fiica, in
varsta de 15 ani, a unui avocat constantean  a plecat de acasa pentru a se prostitua in salonul lui
Sali. Adolescenta a revenit la domiciliu in februarie. Din cercetari s-a stabilit ca barbatii care apelau
la un masaj erotic... cu finalizare plateau 150 de lei la intrare, apoi negociau cu prostituata restul
sumei. Au existat si cateva cazuri in care barbatii au vrut un simplu masaj si au platit numai 150 de
lei. In aceste situatii, patroana impartea cu fetele banii incasati.
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