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„Gala Bute”
mutată la DNA

P

ersonaje importante în lumea
boxului românesc au fost audiate la
Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA)
în dosarul „Gala Bute”, eveniment
desfăşurat pe 9 iulie anul trecut.
Departamentul de Luptă Antifraudă
(DLAF), organism de control european,
a sesizat DNA încă din aprilie în legătură
cu posibile acte de corupţie şi alte fapte
penale comise în contextul organizării
galei în care Lucian Bute a boxat la
Bucureşti cu francezul Paul Mendy.
DNA a început abia acum audierile, iar
principalul absent a fost chiar preşedintele
Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja,
aflat în Canada, pentru meciul Lucian
Bute-Gracev. El a negat că ar fi fost citat şi
a pus totul pe seama unei campanii media
regizată împotriva sa. Procurorii doresc să
lămurească modul în care şeful FRB a cedat
unei firme proprii, Europlus Computers
SRL, drepturile exclusive de organizare a
galei.“Și noi ne întrebăm cine i-a dat aceste
drepturi. În ședința Biroului Federal nu s-a
pus pe ordinea de zi eliberarea unei licențe,

dar era trecut în procesul verbal. Nu știu
cine a făcut fals!”, a spus fostul antrenor
al lotului naţional, Titi Tudor. În schimb,
un alt membru al Biroului Federal, Fănel
Trandafir, își amintește că înțelegerea
între FRB și firma lui Rudel Obreja a fost
discutată în acea ședință. În nota de control
întocmită de inspectorii DLAF şi înaintată
DNA este descris modul în care Europlus
Computers SRL a obţinut de la Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului un
contract în valoare de 10.175.168 de lei,
având ca obiect „Promovarea brandului
turistic al României”. Inspectorii DLAF
au ajuns la concluzia că firma lui Obreja
nu avea în niciun caz capacitatea tehnică
şi profesională de a organiza o asemenea
gală sau de a presta servicii de promovare a
brandului naţional. Imediat după obţinerea
contractului de la MDRT, firma lui Obreja
a luat un credit de la BRD, garantând cu
sumele ce urmau să fie obţinute. Plata
creditului s-a făcut din bugetul MDRT,
însă urma să fie decontată din Fondul
European de Dezvoltare Regională.

Numai că pe fir a intrat Departamentul
Anti-Fraudă! Inspectorii au descoperit
majorarea artificială a valorii cheltuielilor
efectuate în legătură cu organizarea galei,
inclusiv cu un bilet de avion pentru Denisa
Obreja (fiica lui Rudel), haine la comandă
pentru Rudel Obreja, servicii de cazare
şi masă pentru un grup de persoane care
nu sunt angajaţii Europlus Computers
SRL etc. Valoarea totală a contractului
dintre MDRT şi Europlus Computers a
fost de 1,93 milioane euro fără TVA, dar
ministerul a plătit cu aproape 400.000 euro
mai puţin, întrucât firma nu şi-a îndeplinit
unele obligaţii. Conform raportului
DLAF, citat de tolo.ro, din banii primiţi
de la Ministerul Dezvoltării, doar 21.700
de euro au fost folosiți pentru imaginea
României, adică 1,13%. GSP a descoperit
și că, în afara banilor alocaţi de la MRDT,
în bugetul galei din iulie 2011 au intrat
sute de mii de euro de la companii de stat.
Sumele acestea au mers întâi la federaţia de
box și apoi în firma lui Obreja.
Elena Opran

45

