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Afaceri cu droguri si alcool

&#8220;Lingea resturile de etnobotanice din plicurile
goale"
93

Dezvaluirile despre trecutul violent al lui Adrian Stefanian dar si despre afacerile necurate ale
acestuia continua. Cei din anturajul lui Stefanian spun ca "One", clubul  de pe str. Nicolae Iorga,
unde acesta era asociat, ar fi fost doar un paravan pentru consumul de droguri. Un fost angajat al
localului spune ca etnobotanicele erau la ordinea zilei, scandalurile nu lipseau din peisaj, dar totul
mergea ca pe roate intrucat "garda" (politia - n.r.) nu ii &#8220;calca" niciodata pentru ca
&#8220;avea grija" tatal lui Stefanian. "In 2009, intr-o perioada, au venit mai multi nemti, care lucrau
la eoliene. Cumparau etnobotanice si se drogau in club. Luau un plic cu 50 de lei, in conditiile in
care acesta costa 25 de lei. Ei spuneau ca au aflat ca acest club ii apartine unui om de la Crima
Organizata si ca de aceea e asa scump pliculetul si le convenea sa plateasca atat pentru ca aveau
garantia ca nu vine nimeni sa ii ia pe sus. Partea proasta e ca uneori erau pacaliti si in loc de
etnobotanice li se vindea sare de lamaie si, dupa ce o prizau, ii bufnea sangele pe nas", a declarat
Marius Ionel Andrei. Acesta a adaugat ca, dupa un weekend nebun, in care nemtii s-au drogat cu
etnobotanice, unul dintre ei a murit. "Intr-o luni, am aflat ca unul dintre nemtii care petrecusera in
club in weekend a murit. La necropsie i s-au descoperit substante psihoactive in organism. Cretu
(porecla lui Adrian Stefanian - n.r.) s-a enervat foarte tare, spunand ca moartea individului i-a stricat
afacerea cu droguri si i-a pierdut pe nemti de clienti, lucru care de altfel s-a si intamplat", a mai spus
Andrei. Tanarul a adaugat ca plicurile cu etnobotanice erau vandute de niste tiganusi, iar Stefanian
isi lua partea in fiecare seara. 

&#8220;M-AU TERORIZAT" Unii dintre cei care se drogau ajungeau intr-un asa hal incat atunci
cand ramaneau fara bani erau in stare de orice. "Am intrat odata in toaleta clubului si l-am gasit pe
un tip cu mai multe plicuri in mana si altele imprastiate pe jos, in jurul lui, toate fiind goale. L-am
intrebat ce-i cu el si mi-a zis ca nu mai are bani de droguri si m-a rugat sa nu-i spun lui Cretu ca
linge resturile de etnobotanice din plicurile golite de altii", a adaugat Andrei. Si locatarii blocurilor din
vecinatatea clubului confirma ca in local se consumau droguri. &#8220;Se drogau in permanenta.
Cred ca in afara de etnobotanice mai luau si altceva, pentru ca dimineata, in gradina din fata
blocului gaseam numai seringi. Tanarul acesta, Stefanian, s-a luat de mine si m-a injurat. Ieseau din
club si faceau galagie, iar eu ieseam la geam si le faceam poze. Au prins pica pe mine si mi-au
zgariat si masina. M-au terorizat!", a declarat o constanteanca care locuieste in blocul de peste
drum de club. Si drogurile nu erau singura afacere ilicita a lui Stefanian, dupa cum spune Andrei. El
ar fi vandut in club bautura contrafacuta cumparata de la diferite persoane, tatal lui Stefanian fiind la
curent si cu aceasta ilegalitate.
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