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Justiţia dă cartonaşe roşii
în Dosarul Transferurilor

Lumea fotbalului românesc este zguduită de verdictele date de Curtea de Apel
Bucureşti în dosarul transferurilor de fotbalişti. Nume grele au fost condamnate la în
total 40 de ani de închisoare şi plata unor daune de peste 10 milioane de dolari, dar
sentinţele pot fi atacate cu recurs la Curtea Supremă.

C

risti Borcea, George
Copos, MM Stoica, Jean
Pădureanu, Giovanni Becali,
Victor Becali, Gică Popescu
şi Gheorghe Neţoiu au fost
condamnaţi pentru că şi-au
însuşit sume importante,
rezultate din transferul a
12 jucători în străinătate,
evitând să plătească taxe la
stat.
Astfel, patronul rapidist
George Copos, acuzat de
evaziune fiscală şi spălare
de bani, a primit 5 ani de
închisoare cu executare, Jean
Pădureanu,
preşedintele
clubului Gloria Bistriţa, 3
ani cu sus
pen
dare, Mihai
Stoica, managerul general al
clubului Steaua Bucureşti,
4 ani de închisoare cu
executare, pentru înşelăciune
cu consecinţe deosebit de grave,
precum şi 3 ani de interzicere
a unor drepturi. Cristi Borcea,
fostul preşedinte executiv al lui
Dinamo Bucureşti, a primit 7 ani
de închisoare cu executare şi şase
ani interzicere a unor drepturi,
iar impresarul Giovanni Becali
a fost condamnat la 8 ani de

46

închisoare cu executare. Fratele
său, Victor Becali, a beneficiat
de o sentinţă cu doar 1 an mai
blândă. Fostul internaţional şi
vremelnicul agent Gică Popescu

George Copos 660.000 dolari;
de la MM Stoica 675.000 dolari;
Cristian Borcea - 1,1 milioane
dolari; Ioan Becali - 4,2 milioane
dolari şi 750.000 euro; Jean

a fost condamnat la 3 ani de
închisoare cu suspendare, la fel
ca şi fostul acţionar dinamovist
Gigi Neţoiu. În minuta sentinţei
Curţii de Apel Bucureşti
judecătorii arată că au dispus
confiscarea de la învinuţi a
aproximativ 9,5 milioane
dolari, după cum urmează: de la

Pădureanu - 200.000 dolari;
Victor Becali - 1,7 milioane
dolari; Gică Popescu - 75.000
dolari şi 1 milion de dolari
echivalent în lei, din care se scade
suma de 1.330.000 lei plătită
cu titlu de impozit (transferul
fotbalistului Bratu Florin). De
asemenea, instanţa a mai stabilit

că cei opt trebuie să plătească
statului român daune de 1,4
milioane dolari, reprezentând
taxele aferente sumelor pe care
le-au eludat circuitului legal.
În rechizitoriul DNA sunt
prezentate 12 transferuri ale unor
fotbalişti români efectuate de
la cluburile Dinamo Bucureşti,
Rapid Bucureşti, Gloria Bistriţa
şi Oţelul Galaţi către
cluburi din străinătate, în
perioada 1999 - 2005. Este
vorba despre transferurile
jucătorilor Cristian Dulca,
Iulian Arhire, Cosmin
Contra, Ionel Ganea, Paul
Codrea, Florin Cernat,
Bogdan Mara, Nicolae
Mitea, Lucian Sânmărtean,
Florin Bratu, Dan Alexa şi
Adrian Mihalcea. Procurorii
au mai susţinut că o parte
din banii obţinuţi din
transferuri ar fi fost „spălaţi”
prin intermediul unor firme
off-shore.
Preşedintele
Federaţiei Române de
Fotbal, Mircea Sandu, a refuzat
să discute pe marginea acestui
subiect, susţinând că verdictul nu
e definitiv şi că e vorba doar de o
acţiune comercială între cluburi
şi agenţii fotbaliştilor. Toţi cei
condamnaţi s-au declarat însă
nevinovaţi, revoltaţi, şi au
anunţat că vor face recurs.

