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În Dosarul Transferurilor,
verdict de...Ziua Victoriei?
Deşi se aştepta un verdict la ultima
audiere-maraton a inculpaţilor, Dosarul
Transferurilor din fotbal a fost iarăşi
amânat, judecătorii Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, care vor avea ultimul
cuvânt în acest caz, stabilind un nou termen
pentru 9 mai (dată rămasă în istorie atât
ca Ziua Europei, cât şi ca Ziua Victoriei
asupra Germaniei naziste).

P

atronul Rapidului, George Copos,
fraţii Ioan şi Victor Becali, Jean
Pădureanu, Cristi Borcea, Mihai
Stoica, Gigi Neţoiu şi Gică Popescu sunt acuzaţi
că au prejudiciat statul cu 1,5 milioane de dolari
şi cluburile de fotbal cu peste 10 milioane de
dolari ca urmare a transferurilor a 12 jucători,
ei fiind găsiţi vinovaţi de înşelăciune, evaziune
fiscală în formă continuată şi spălare de bani,
la capătul unui proces care a durat şapte ani şi
a adunat peste 43 de termene. Rechizitoriul
întocmit de procurori se referă la 12 transferuri
ale unor fotbalişti români efectuate de la
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cluburile Dinamo Bucureşti, Rapid Bucureşti,
Gloria Bistriţa şi Oţelul Galaţi către cluburi din
străinătate, în perioada 1999-2005. Conform
probatoriului administrat, între Copos, Borcea,
fraţii Becali, Pădureanu, Popescu şi Neţoiu
ar fi avut loc transferuri bancare din sumele
sustrase, banii fiind viraţi reciproc în conturile
personale, fără justificare. DNA susţine că o
parte dintre banii obţinuţi din transferuri au fost

Pădureanu, Gigi Neţoiu şi Gică Popescu câte
3 ani de închisoare, cu suspendare. Totodată,
CAB a hotărât obligarea celor opt la plata unor
despăgubiri către ANAF şi către cluburile
sportive implicate, precum şi instituirea
sechestrului asigurator pe averile acestora
pentru recuperarea prejudiciului. Cei opt au
declarat recurs, iar audierile la ÎCCJ au început
cu întârziere, căci avocații au încercat să

„spălaţi” prin intermediul unor firme off-shore.
Procurorii au cerut şi interdicţie de a părăsi
ţara în cazul celor opt motivând, printre altele,
că aceştia au început să înstrăineze bunurile
pe care le deţin sau să facă cereri de intrare în
insolvenţă a cluburilor de fotbal.
Iniţial, inculpaţii au fost achitaţi de prima
instanţă, pentru ca apoi Curtea de Apel să
îi pedepsească după cum urmează: Ioan
Becali - 8 ani închisoare, Victor Becali - 7 ani
închisoare, Cristian Borcea - 7 ani închisoare,
George Copos - 5 ani închisoare, Mihai Stoica
- 4 ani închisoare, toţi cu executare, Jean

obţină a patra amânare, solicitând timp pentru
a studia noi documente depuse la dosar.
Până la urmă, din cei şapte oameni de fotbal
inculpaţi care au cerut să dea declaraţii în faza
judecării recursului (Ioan Becali prevalânduse de dreptul la tăcere), numai Gică Popescu
a vorbit în faţa magistraţilor, afirmaţiile prin
care îşi susţinea nevinovăţia fiind contrazise
de procurori cu un mail între Rapid şi clubul
turc Galatasaray, referitor la transferul lui Florin
Bratu, mail despre care „Baciul” a spus că nu l-a
văzut la dosar!
Elena Opran

