JUSTIŢIE
din Senat, iar procesul său care se apropia de final
la Înalta Curte s-a mutat la Tribunalul Bucureşti.
Pentru că a renunţat la funcţia de parlamentar,
instanţa supremă şi-a declinat competenţa şi a
trimis dosarul la o instanţă inferioară. În urmă
cu o lună, Voiculescu a demisionat din nou, cu
scopul anunţat de a pune capăt speculaţiilor
potrivit cărora imunitatea asigurată de statutul
de parlamentar împiedică actul de justiţie, dar
rezultatul este tocmai tergiversarea deciziei în
procesul privind o fraudă de peste 7,7 milioane
de euro. Dan Voiculescu a fost trimis în judecată,
în decembrie 2008, de procurorii DNA în calitate
de acţionar majoritar al SC Grupul Industrial
Voiculescu şi Compania (GRIVCO) SA
Bucureşti, de membru al Adunării Generale a
Acţionarilor şi al Consiliului de Administraţie ale
ICA şi de membru al AGA şi director general al
SC „Bioprod” SA Bucureşti. Potrivit procurorilor
DNA, privatizarea frauduloasă a Institutului ar fi

ce îi vor fi impuse de serviciul de probaţiune
din zona domiciliului său. Imediat după aflarea
sentinţei în „Dosarul sechestrării”, Gigi Becali a
făcut o declaraţie extrem de şocantă. „E vorba
de justiţie. Cum adică să mă condamni?”, a spus
Becali, la un post de televiziune. Condamnarea
s-a lăsat , în scurt timp, şi cu demisia acestuia
din PNL. George Becali a fost trimis în
judecată pe 16 octombrie 2009 de procurorii
Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
pentru sechestrarea persoanelor care i-ar fi
furat autoturismul. Potrivit procurorilor, în
noaptea de 26 spre 27 ianuarie 2009, Ştefan
Fănuş Dediu, Cătălin Zmărăndescu, Mihai
Mila, Niculae Dumitraşcu şi Marcel Popa,
instigaţi de George Becali, acţionând împreună
şi folosind violenţa, au imobilizat trei persoane,
pe care le-au transportat, împotriva voinţei lor,
într-un local din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov,
sechestrându-le aproximativ două ore.

Şefii din fotbal aşteaptă
transferul la...închisoare

fost realizată prin subevaluarea bunurilor cu suma
de peste 7,7 milioane de euro. Dan Voiculescu
şi-ar fi utilizat poziţia politică pentru a cumpăra
pachetul majoritar de acţiuni al Institutului
de Cercetari Alimentare la un preţ mult mai
mic decât cel real. De asemenea, Gheorghe
Mencinicopschi, directorul general şi membru
al AGA şi, ulterior, al CA al ICA SA Bucureşti, a
fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu.

Gigi Becali, trei ani cu suspendare

Scăpat de dosarul “Valiza” şi aproape de
prescriere cu „schimbul de terenuri”, Gigi Becali
a fost încolţit cu un alt dosar. Omul de afaceri
George Becali a fost condamnat la trei ani de
închisoare cu suspendare în dosarul în care a
fost trimis în judecată alături de bodyguarzii
săi pentru sechestrarea mai multor persoane.
Instanţa a dispus suspendarea executării
pedepsei de trei ani de închisoare în cazul lui
Gigi Becali pe o perioadă de opt ani, timp în care
acesta va trebui să respecte mai multe obligaţii

Un alt dosar cu greutate este cel al transferurilor
din fotbal, patronii şi impresarii condamnaţi
în dosar urmând să afle pe 19 februarie dacă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) admite
cererea procurorului de şedinţă de a le impune
acestora interdicţia de a părăsi ţara. Pe 12
noiembrie 2012, Curtea de Apel Bucureşti l-a
condamnat la cinci ani de închisoare cu executare
pe patronul Clubului Rapid, George Copos.
CAB a mai decis atunci condamnarea la trei ani
de închisoare cu suspendare a finanţatorului de
la Gloria Bistriţa, Jean Pădureanu, la patru ani
de închisoare a fostului director al Clubului de
Fotbal Oţelul Galaţi Mihai Stoica, la şapte ani de
închisoare cu executare a fostului finanţator al FC
Dinamo Bucureşti Cristian Borcea, la opt ani de
închisoare cu executare a fostului impresar Ioan
Becali, la şapte ani de închisoare cu executare a
impresarului Victor Becali, la trei ani de închisoare
cu suspendare a fostului angajat al firmei „Becali
sport” Gică Popescu şi la trei ani de închisoare cu
suspendare a fostului acţionar la Clubul de Fotbal
Dinamo Gheorghe Neţoiu. Numai că, zilele
trecute procurori au cerut dublarea pedepselor.
Cei opt oameni de fotbal au fost deferiţi justiţiei
în 2 octombrie 2008, de către procurorii Direcţiei
Naţionale Anticorupţie, în legătură cu efectuarea
de tranzacţii ilegale la transferurile unor fotbalişti

către cluburi din străinătate, ceea ce a produs un
prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari
în dauna statului şi de peste 10 milioane de dolari
în dauna a patru cluburi de fotbal.

Bate un “vânt” de…liberare

În urmă cu câteva zile , Comisia Specială de
la Penitenciarul Jilava a dat aviz favorabil pentru
eliberarea condiţionată a lui Sorin Ovidiu Vântu.
Cererea privind eliberarea omului de afaceri
urmează să fie judecată la Judecătoria Sectorului
4. Avocaţii lui Vântu au depus cererea de eliberare
condiţionată, deoarece s-au scurs cele două
treimi din pedeapsă, la capătul cărora un deţinut
poate cere să fie eliberat condiţionat. Comisia de
analizare a cererilor de eliberare condiţionată de
la Penitenciarul Jilava i-a scăzut lui Sorin Ovidiu
Vîntu perioada de 32,9 zile din condamnarea la
un an de închisoare pe care a primit-o în dosarul
privind şantajarea omului de afaceri Sebastian
Ghiţă. Comisia a luat în considerare pentru
această decizie şi faptul că Vîntu a publicat o carte
cu conţinut ştiinţific printr-o editură agreată de
Colegiul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din
Învăţământul Superior. Potrivit Parchetului, în
perioada martie - aprilie 2011, Sorin Ovidiu Vîntu
şi Ion Ilie Cezar l-au constrâns, prin ameninţare, pe
Sebastian Ghiţă, să le remită suma de 150.000 de
euro ori să accepte denunţarea unui contract cu
scopul obţinerii în folosul lor de beneficii materiale,
cu consecinţa prejudicierii părţii vătămate.
I. Crivăţ
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