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«Для того, чтобы молдавские политики были готовы к политическому диалогу, им надо изменить 

свою Конституцию, свои законы, поменять их,  всё-таки признать русский и украинские языки 

государственными». – www.kp.ru  

 

Наш комментарий и оценочные суждения. Пусть молдавские политики в качестве жеста доброй 

воли вначале научат судебную власть исполнять ст. 23 Конституции ПМР: Доказательства, 

полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы. А от ЕСПЧ потребуют 

соблюдать ст. 45 §1 Европейской Конвенции:  

1. Постановления, а также решения о приемлемости или неприемлемости жалоб должны быть 

мотивированными.  

Пока что ЕСПЧ и КПЧ ООН обращаются с гражданами РМ как Гитлер с цыганами. Вот где 

процветает самая настоящая цыганофобия. Доказательств тому нет числа (см. в Google: ORDO AB 

CHAO и др.). Трактористы и шахтёры…  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Своими словами: Сорин Овидиу Вынту, один из учредителей Publika TV  
 

 

«Мы в банде с американцами, и американцы главные. 

Они нас прислали дать пощёчину России. Что произойдёт, посмотрим,                                                           

– я вам говорю, что будет война» - МВ от 22.09.2017  

 

Наш комментарий и оценочные суждения. С.О. Вынту кинул своих граждан на 900 млн. 

долларов посредством фонда “Gelser”. Вместо него в тюрьму пошёл Николае Попа – 

зампредседатель.  SI VIS PACEM, PARA BELLUM.  

Закон об украинском языке – это уже горячая фаза создания пояса хаоса Украина – Молдова – 

Румыния.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sorin Ovidiu Vântu 

De la Wikipedia, enciclopedia liberă 

 Acest articol sau această secţiune are bibliografia incompletă sau inexistentă. 
Puteţi contribui prin adăugarea de referinţe în vederea susţinerii bibliografice a afirmaţiilor pe care le conţine. 

 Calitatea informaţiilor sau a exprimării din acest articol sau secţiune trebuie îmbunătăţită. 
Consultaţi manualul de stil şi îndrumarul, apoi daţi o mână de ajutor.  

 Acurateţea acestui articol sau a acestei secţiuni este disputată 
Vă rugăm să vedeţi părerile exprimate în pagina de discuţie înainte de a edita. 

Sorin Ovidiu Vîntu (n. 23 noiembrie 1955, Bucureşti) este un om de afaceri cunoscut publicului ca proprietar al trustului 
media Realitatea-Caţavencu şi prin scandalul FNI. Revista Capital l-a poziţionat pe locul 3 în topul celor mai bogaţi oameni 
din România din anul 2008, cu o avere estimată la 800 milioane euro. [1] O mare parte a copilărie şi tinereţii a locuit în Roman. 
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Trustul Realitatea-Caţavencu 
Vântu deţine grupul media Realitatea-Caţavencu, care a cuprins, în cea mai extinsă formă, radiourile Guerrilla, Realitatea FM, 
Gold şi Alpha, revistele Academia Caţavencu, Tabu, SuperBebe, Idei în Dialog, 24Fun, Jadore, Psihologia Azi, Aventuri la 
Pescuit, ziarele Cotidianul şi Business Standard, televiziunile Realitatea TV, Money Channel TV, Telesport, Romantica şi 
agenţia de presă NewsIn. 
Începând din 2009, criza a atins multe dintre componentele grupului. Cotidienele Business Standard şi Cotidianul s-au închis în 
versiunea tipărită în decembrie 2009. Caţavencu SA, compania care desfăşura o parte din operaţiunile de print, a intrat în 
faliment în iulie 2010. 
În 2012, trustul Realitatea-Caţavencu cuprinde televiziunile Realitatea TV şi Money Channel, precum şi radioul Guerrilla, 
restul fiind fie închise (Realitatea FM, Alpha, Cotidianul, Business Standard, NewsIn), fie vândute (Academia Caţavencu, 
Tabu, Superbebe, Aventuri la Pescuit). 
Alte afaceri 
Alte interese ale omului de afaceri sunt neclare, acesta preferând să îşi conducă afacerile prin interpuşi, cu ajutorul off-shore-
urilor aflate în Cipru şi a unor oameni de afaceri din Republica Moldova (cel mai frecvent fiind cetăţeanul moldoveano-
american Vitalie Dobândă). Printre acestea se numără Petrom şi câteva agenţii de turism. 
De asemenea, presa a scris în repetate rânduri că ar deţine compania de brokeraj GM Invest, deşi nu există informaţii oficiale în 
acest sens[2]. Sorin Ovidiu Vântu a afirmat, în repetate rânduri, că este speculant financiar, fără a se preocupa de alte tipuri de 
business-uri. Unul dintre ele, cel de media, a fost însă obligat să şi-l asume după ce negase că deţine Realitatea TV în repetate 
rânduri. 
SOV a deţinut şi Banca Română de Scont (BRS) şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID). 
Sorin Ovidiu Vântu a deţinut multă vreme 15% din Omniasig, una dintre cele mai mari companii de asigurări din România[3]. 
Vântu a devenit acţionar la Omniasig încă de la început, când Bancorex a preluat o societate de asigurări, Mondragon, în 1994, 
pentru a construi o companie de asigurări şi a ieşit din companie în 2002, când acţiunile sale au fost preluate de fondul de 
investiţii israelian TBIH şi Constantin Toma, directorul general de atunci al companiei, în funcţie şi astăzi (septembrie 2010)[3]. 
Despre compania Delta Asigurări s-a spus că a fost deţinută şi aceasta de SOV[3]. 
FNI 
Vântu a devenit cunoscut publicului român odată cu prăbuşirea Fondului Naţional de Investiţii (FNI), un fond fără o bază 
solidă de experţi şi investiţii, în care între 200 şi 300 de mii de români îşi depuseseră economiile, atraşi de şansele mari de 
câştig. Fondul Naţional de Investiţii s-a dovedit a avea o structură de tip piramidal (Ponzi), la câtăva vreme după apariţie. 
Profitul primilor depunători, în ordine cronologică, era asigurat nu de randamentul plasamentelor din Fond, ci de banii depuşi 
de următorii depunători. Cu puţin înainte de prăbuşire, în anul 2000, Sorin Ovidiu Vântu a retras din Fond mari sume de bani şi 
i-a vândut compania care administra Fondul, Gelsor, Ioanei Maria Vlas, care a devenit ulterior răspunzătoare de prăbuşirea 
FNI. După 5 ani de procese, Vântu a fost condamnat la 3 ani cu suspendare, dar faptele au fost prescrise. Ioana Maria Vlas, 
preşedinta FNI pe 13 octombrie 2005 a fost condamnată la 20 de ani de închisoare în cazul FNI, dar a fost eliberată în aprilie 
2008. Pe data de 4 iunie 2009, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a condamnat-o pe Ioana Maria Vlas la 10 ani de închisoare în 
dosarul FNI, fiind pusă în libertate, pe 20 octombrie 2010, printr-o hotărâre definitivă a tribunalului Prahova. 
Prima apariţie în massmedia 
Prima apariţie televizată a lui Vântu a survenit pe 7 ianurie 2002 la emisiunea Marius Tucă Show. Ziaristul Marius Tucă a fost 
acuzat că a înregistrat emisiunea cu câteva zile înainte de difuzare, deoarece detalii ale discuţiei celor doi au apărut în presă. La 
ora de difuzare a emisiunii, Tucă şi Vântu au apărut într-un studio improvizat, într-un loc care nu a fost făcut public 
niciodată.[4] 
Gândul, Dinescu şi Cristian Tudor Popescu 
În ianuarie 2007, Cristian Sima, fost preşedinte al Bursei de Valori Bucureşti şi acţionar cu 10% la hotnews.ro, a declarat într-
un interviu că ziarul Gândul a fost făcut cu banii lui Vântu. [5] Ziariştii demisionari de la Adevărul, în frunte cu Cristian Tudor 
Popescu, au creat ziarul Gândul, cu ajutorul poetului Mircea Dinescu, care a investit 1 milion de euro în ziar, bani care ar fi 
provenit de la Vântu. Cristian Tudor Popescu a devenit realizator la Realitatea TV, poziţie din care a câştigat sume însemnate 
de bani. Câţiva ani mai târziu după asumarea televiziunii, Popescu a declarat că nu poate realiza emisiuni la televiziunea unui 
personaj atât de controversat şi şi-a dat demisia. 
Colaborare cu fosta Securitate 



În timp ce executa la penitenciarul Bacău o pedeapsă de 5 ani închisoare pentru delapidare, Sorin Ovidiu Vântu se pare că a 
semnat un angajament de informator cu fosta Securitate în 1983, cu numele conspirativ „Nuş”, dosarul figurând ca închis în 
1988.[6][7]. 
Controverse 

Pe 9 septembrie 2010, Sorin Ovidiu Vântu a primit ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore.[8][9]. În data de 10 septembrie 2010, 
la scurt timp după ce fusese reţinut pentru 24h, Sorin Ovidiu Vântu a fost arestat preventiv pentru 29 de zile. El este acuzat de 
către procurori că ar fi ajutat cu bani infractorul Nicolae Popa (favorizarea infractorului).[10] Vântu a fost eliberat din arest o 
săptămână mai târziu în urma unei contestaţii depuse de avocaţii săi pentru vicii de procedură. 2 din cele 3 judecătoare din 
completul de judecată de la Curtea de Apel au aprobat acest recurs. 
Pe 20 aprilie 2011 a fost reţinut 24 de ore pentru acuzaţia de şantaj.[11] 
Pe 21 iunie 2012, Sorin Ovidiu Vântu a fost condamnat definitiv de judecătorii Curţii de Apel Bucureşti la un an de închisoare 
în dosarul în care a fost acuzat de şantaj la partenerul său de afaceri, Sebastian Ghiţă.[12][13] 
Pe 24 ianuarie 2014, Sorin Ovidiu Vântu a fost condamnat definitiv de ICCJ la doi ani de închisoare cu executare în dosarul 
favorizării lui Nicolae Popa, condamnat în 2006 în legătură cu prăbuşirea FNI.[14] 
Pe 14 iulie 2014, Sorin Ovidiu Vîntu a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la 6 ani şi 2 luni de închisoare cu executare în 
dosarul Petromservice, sentinţa nefiind definitivă.[15] 
Pe 9 februarie 2015 a fost condamnat, de Tribunalul Bucureşti, la şase ani şi 4 luni de închisoare, în dosarul devalizării 
Fondului Naţional de Investiţii (FNI), decizia nefiind definitivă.[16] Un an mai târziu, pe 21 Februarie 2016, acesta a fost 
condamnat definitiv la 8 ani de închisoare cu executare de Curtea de Apel Bucureşti.[17] 
Anecdote 

Agenţia Tempo este cea care a creat celebrele spoturi video "Dormi liniştit, FNI veghează pentru tine" pentru FNI. 
Vântu este cunoscut ca un "proprietar de oameni", un patron foarte generos care îşi leagă angajaţii de contracte foarte drastice 
şi foarte bine plătite. În iunie 2010, ziarul "Curentul" publica un serial numit "Reţeaua lui Vântu", care dezvăluia plăţile pe care 
Realitatea Media, compania deţinută de omul de afaceri, le făcuse pe numele unor cunoscuţi ziarişti şi analişti. Printre aceştia 
se numără Dan Cristian Turturică, Ruxandra Săraru, Ion M. Ioniţă, Grigore Cartianu, Corina Drăgotescu, Cornel Nistorescu, 
Adrian Ursu, Oana Stancu, Alex Stoenescu şi o serie întreagă de alţi jurnalişti şi lideri de opinie. Valoarea contractelor varia 
între câteva sute de RON şi câteva sute de euro.[18] 
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