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sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

Tribunalul

BUCURESTI

document finalizat
Cod ECLI

ECLI:RO:TBBUC:2018:037.xxxxxx

DOSAR NR. XXXXXXXXXXXX
ROMÂNIA
TRIBUNALUL BUCUREȘTI – SECȚIA I PENALĂ
SENTINȚA PENALĂ NR.1145
Ședința publică din data de 30.05.2018
Tribunalul constituit din:
PREȘEDINTE: P_________ L_______
GREFIER: E_____ M____
MINISTERUL PUBLIC - P________ de pe lângă Tribunalul București a fost reprezentat de
procuror V_________ M_______.
Pe rol urmează pronunțarea asupra cauzei penale, având ca obiect sesizarea privind
acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la data de 23.04.2018, în dosarul de
urmărire penală nr. 601/P/2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cu
inculpatul B_____ C______-G______.
Dezbaterile și susținerile orale au avut loc în ședința publică din data de 09.05.2018, fiind
consemnate în încheierea de ședință de la acea dată (ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre), când Tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, în baza art.391 alin. 1
C.proc.pen., a stabilit termen pentru pronunțare la data de 21.05.2018, apoi, în baza art.
391 alin. 2 Cod proc. pen., a amânat pronunțarea pentru astăzi, 30.05.2018, când a hotărât
următoarele:
TRIBUNALUL,
Asupra cauzei penale de față:
Prin cererea înregistrată la data de 24.04.2018 sub nr.13.XXXXXXXXXX pe rolul
Tribunalului București - Secția I Penală, instanța a fost sesizată cu privire la acordul de
recunoaștere a vinovăției privind pe inculpatul B_____ C______-G______, cercetat sub
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aspectul săvârșirii unei infracțiuni de complicitate la dare de mită, prev. de art. 48 Cpen rap.
la art. 290 Cpen, cu aplic. art. 308 Cpen și a unei infracțiuni de dare de mită, prev. de art.
290 Cpen, cu aplic art. 308 Cpen, ambele cu aplicarea art. 38 Cpen.
În actul de sesizare a fost reținută, în esență, următoarea situație de fapt:
La data de 18.05.2017, inculpatul B_____ C______ G______ i-a intermediat lui
V_________ G______ I____, reprezentant neoficial al A__ UTA A___- clasată pe locul al
3-lea, să ia legătura cu martorul-denunțător, arbitrul H____ M__________, pentru a-i oferi
acestuia o sumă de bani pentru ca el, în calitatea sa de arbitru de centru în meciul Foresta
Suceava- Sepsi Sf. G_______, disputat pe data de 20.05.2017 la Suceava, în cadrul
Campionatului de Fotbal 2016-2017 din L___ a 2-a să nu își îndeplinească atribuțiile de
serviciu, în sensul de a arbitra în mod favorabil echipei Foresta, în dezavantajul echipei
Sepsi Sf. G_______, clasată pe locul al doilea, pentru a putea crea o modificare a
clasamentului, astfel încât, A__ UTA A___ să termine campionatul pe locul al doilea, iar
Sepsi Sf. G_______ pe locul al treilea. De asemenea, inculpatul B_____ C______
G______ a fost în permanentă legătură cu V_________ I____ G______, în perioada
18.05-20.05.2017, pentru a-l susține pe acesta în demersul său de a remite suma de bani
arbitrului de centru H____ M__________ și, ulterior, pentru a recupera aceeași sumă de
bani de la arbitru. La data de 02.06.2017 a oferit suma de 3.000 de lei martoruluidenunțător, arbitrul H____ M__________, înainte de meciul Progresul Spartac- A__ Regal
din cadrul Campionatului de Fotbal organizat în sezonul 2016-2017 de Asociația
Municipală de Fotbal București, pentru a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu, în sensul de
a arbitra favorabil echipei Progresul Spartac, astfel încât aceasta să câștige campionatul,
iar, pe data de 20.06.2017, i-a remis suma de 1.000 de lei, din totalul celor 3.000 de lei
(restul de 2.000 de lei a fost remis celorlalți doi arbitri asistenți – G_______ V_______ și
S_____ A_____ R_____ după finalizarea meciului din 02.06.2017), întrucât Progresul
Spartac a câștigat cu 1-0 acel meci.
Pe parcursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: declarația
inculpatului B_____ C______ G______, declarațiile martorului H____ M__________,
declarațiile suspecților și inculpaților V_________ G______, V_______ G_______, S_____
A_____; recipisele de consemnare emise de CEC BANK și UniCredit Bank SA, proceseleverbale de transcriere a comunicărilor telefonice și a convorbirilor audio-video înregistrate
în mediul ambiental, planșa fotografică, procesele-verbale întocmite în cauză.
Analizând acordul de recunoaștere a vinovăției nr. 601/P/2018 din 23.04.2018,
instanța constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 478-482 C.proc.pen.,
după cum urmează:
I. Titularii acordului de recunoaștere a vinovăției
Acordul de recunoaștere a vinovăției s-a încheiat între inculpatul B_____ C______
G______ și procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, după
punerea în mișcare a acțiunii penale prin ordonanța din data de 23.04.2018 (fila 1 dosar
u.p.), în conformitate cu art. 478 alin. (1) C.proc.pen.
Inițiativa încheierii acestui acord a aparținut inculpatului B_____ C______ G______, care,
la data de 28.03.2018, a formulat o cerere în acest sens (fila 20 - 21 dosar u.p.), fiind,
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astfel, respectate și dispozițiile art. 478 alin. (3) C.proc.pen.
II. Limitele acordului de recunoaștere a vinovăției
Limitele încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției au fost stabilite prin ordonanța de
avizare a limitelor încheierii acordului de vinovăție din data de 23.04.2018, dată de
procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, acesta avizând și
efectele acordului, astfel cum prevăd dispozițiile art. 478 alin. (2) și (3) C.proc.pen.
III. Obiectul acordului de recunoaștere a vinovăției
Prezentul acord de recunoaștere a vinovăției are ca obiect recunoașterea de către
inculpatul B_____ C______ G______ a comiterii, în concurs real, a infracțiunilor de
complicitate la dare de mită prev. de art. 48 Cpen rap. la art. 290 Cpen, cu aplic. art. 308
Cpen și a unei infracțiuni de dare de mită prev. de art. 290 Cpen, cu aplic. art. 308 Cpen,
ambele cu aplicarea art. 38 Cpen. și acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă
în mișcare acțiunea penală (făcându-se trimitere la declarațiile inculpatului date pe
parcursul urmăririi penale ) și privește felul, cuantumul și forma de executare a pedepselor
principale și complementare aplicate pentru fiecare dintre infracțiunile menționate,
pedeapsa principală și complementară rezultantă, măsura de siguranță a confiscării
speciale, fiind respectate dispozițiile art. 479 C.proc.pen.
IV. Forma acordului de recunoaștere a vinovăției
Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat în formă scrisă, conform art. 481 alin.
(1) C.proc.pen. și cuprinde toate mențiunile prevăzute de art. 482 C.proc.pen.: data și locul
încheierii; numele, prenumele și calitatea celor între care s-a încheiat; datele prevăzute de
art. 107 alin. (1) C.proc.pen., referitoare la inculpat; descrierea faptelor ce formează
obiectul acordului; încadrarea juridică a faptelor și pedepsele prevăzute de lege; probele și
mijloacele de probă; declarația expresă a inculpatului prin care recunoaște comiterea
faptelor și acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală;
felul, cuantumul și forma de executare a pedepselor; semnăturile procurorului, ale
inculpatului și ale avocatului.
V. Condițiile încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției
1. Prezentul acord are ca obiect următoarele infracțiuni:
- complicitate la dare de mită, prev. de art. 48 Cpen. rap. la art 290 alin 1 Cpen, cu aplic.
art. 308 Cpen. și dare de mită, prev de art 290 alin 1 Cpen, cu aplic art 308 Cpen.,
pedepsite cu închisoarea de la 1 an și 4 luni la 4 ani și 8 luni (limitele de pedeapsă
prevăzute de lege pentru infracțiunea de dare de mită, respectiv pedeapsa închisorii de la
2 la 7 ani fiind reduse cu 1/3, conform art. 308 Cod penal) așadar sub limita pedepsei de
15 ani închisoare, prevăzută de art. 480 alin. (1) C.proc.pen.
2. Inculpatul a fost asistat la încheierea acordului și în fața instanței de apărător ales,
avocat Șurghie T____, cu împuternicirea avocațială _______ nr.xxxxxxx/09.05.2018 la
dosar (fila 30).
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3. Din probatoriul administrat în cursul urmăririi penale rezultă că sunt suficiente probe cu
privire la existența faptelor pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală și cu privire
la vinovăția inculpatului B_____ C______-G______.
3.1. Fapta de complicitate la dare de mită din 18.05.2017, prev de art 48 Cpen rap. la
art. 290 alin. 1, cu aplic. art. 308 Cpen
La data de 18.05.2017, inculpatul B_____ C______ G______ i-a intermediat lui
V_________ G______ I____, reprezentant neoficial al A__ UTA A___ - clasată pe locul al
3-lea, să ia legătura cu martorul-denunțător, arbitrul H____ M__________, pentru a-i oferi
acestuia o sumă de bani pentru ca acesta, în calitatea sa de arbitru de centru în meciul
Foresta Suceava- Sepsi Sf. G_______, disputat pe data de 20.05.2017 la Suceava, în
cadrul Campionatului de Fotbal 2016-2017 din L___ a 2-a, să nu își îndeplinească atribuțiile
de serviciu, în sensul de a arbitra în mod favorabil echipei Foresta, în dezavantajul echipei
Sepsi Sf. G_______, clasată pe locul al doilea, pentru a putea crea o modificare a
clasamentului, astfel încât A__ UTA A___ să termine campionatul pe locul al doilea, iar
Sepsi Sf. G_______ pe locul al treilea. De asemenea, inculpatul B_____ C______
G______ a fost în permanentă legătură cu V_________ I____ G______, în perioada
18.05-20.05.2017, pentru a-l susține pe acesta în demersul său de a remite suma de bani
arbitrului de centru H____ M__________ și, ulterior, pentru a recupera aceeași sumă de
bani de la arbitru.
Așadar, din coroborarea materialului probator reies următoarele:
În L___ a 2-a de fotbal, în sezonul 2016-2017 au fost înscrise 20 de echipe, dar unele
dintre ele s-au retras pe parcursul competiției.
La data de 19.05.2017 Juventus București era pe locul 1 cu 72 de puncte, fiind calificată
pentru a trece în L___ 1. Se mai putea califica și echipa de pe locul 2, iar echipa de pe
locul 3 va disputa un meci de baraj tur-retur cu echipa de pe locul 12 (ultimul loc) din L___
1.
Prin urmare, în etapele 34-38 ce urmau a fi disputate în cadrul Ligii a 2-a, miza era
ocuparea locului al 2-lea. La data de 19.05.2017 pe locul 2 era clasată UTA A___ B______
Doamnă cu 62 de puncte din 31 de meciuri, iar pe locul al 3-lea Sepsi Sf. G_______ cu 61
de puncte din 30 de meciuri.
V_________ G______, reprezentant neoficial al Asociației Clubul Sportiv UTA B______
Doamnă, din etapa a 3-a a sezonului fotbalistic 2016-2017, cu ajutorul lui B_____
G______, secretar general al Asociației Municipale de Fotbal București, l-a interpelat la
data de 18.05.2017 pe martorul M__________ H____, arbitru de centru în L___ a 2- a de
fotbal, desemnat a arbitra meciul Foresta Suceava – Sepsi Sf G_______ din data de
20.05.2017 din cadrul etapei 35 a Ligii a 2-a. Cu acest prilej i-a solicitat ca în schimbul
sumei de „2000” să favorizeze echipa Foresta Suceava, urmând ca aceste aspecte să le
stabilească și să le precizeze la Suceava înaintea meciului.
La data de 19.05.2017, V_________ I____ G______ s-a întâlnit cu H____ M__________
în camera de hotel unde acesta a fost cazat în Suceava, prilej cu care i-a remis suma de
3000 de euro, în echivalentul a xxxxx lei, spunându-i că banii sunt din partea echipei UTA
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A___. În continuare, acesta a precizat că în schimbul acestei sume de bani martorul, în
calitatea sa de arbitru de centru, să favorizeze echipa Foresta Suceava, care să câștige
astfel meciul, în detrimentul echipei oaspete, Sepsi Sf G_______, astfel încât, la sfârșitul
campionatului, UTA să acceadă pe locul al 2-lea din clasament, care îi asigura promovarea
directă în L___ I, iar Sepsi să coboare pe locul al 3-lea.
Din materialul probator reiese că V_________ I____ G______ a ținut în permanență
legătura cu B_____ C______, comunicându-i acestuia fiecare acțiune în legătură cu
M__________ H____ – remiterea sumei de bani arbitrului M__________ H____, solicitarea
de restituire pentru că Foresta a pierdut și, apoi, confirmarea restituirii sumei de bani de
către arbitru.
Din procesele-verbale de redare a convorbirilor telefonice dintre B_____ C______, H____
M__________ și V_________ I____ G______, precum și din declarația inculpatului
V_________ I____ G______ și declarațiile martorului H____ Mladinovivi reiese că B_____
C______ este cel care i l-a prezentat pe H____ M__________ lui V_________ G______,
spunându-i că el este arbitrul de centru din meciul Foresta Suceava – Sepsi Sf G_______,
iar pentru ca arbitrii să asigure câștigul pentru Foresta, l-a sfătuit să dea banii acestora
înainte de meci.
Totodată, el este liantul dintre H____ M__________ și V_________ G______ I____ pe
data de 19.05.2017, prilej cu care îi ajută pe aceștia să ia legătura telefonic pentru a stabili
întâlnirea în care a fost remisă suma de xxxxx de lei. După remiterea banilor, V_________
G______ îl contactează pe B_____ C______ să îi confirme că i-a dat 3000 de euro lui
H____ M__________ și că l-a ajutat pe acesta să numere suma de bani.
După disputarea meciului, care a fost pierdut de Foresta în fața lui Sepsi, V_________
G______ l-a sunat pe B_____ C______ să îi spună că arbitrul nu a vrut să îl ajute și să îl
roage pe acesta să îl sune, ca să îi restituie banii. Întrucât H____ M__________ l-a sunat
direct pe V_________ I____ G______, întâlnindu-se cu acesta și restituindu-i banii, imediat
după acest moment V_________ I____ G______ l-a sunat pe B_____ C______ și i-a
povestit întregul moment.
Din discuțiile telefonice purtate între V_________ G______ și B_____ C______ reiese cu
certitudine faptul că B_____ C______ a avut cunoștință de faptul că A__ UTA A___, prin
V_________ G______, a oferit și remis suma de 13.500 de lei arbitrului H____
M__________ pentru ca acesta să asigure câștigarea meciului de către echipa Foresta
Suceava în detrimentul echipei Sepsi Sf G_______. Cu atât mai mult, îl sfătuiește pe
V_________ I____ G______ să îi aducă pe cei de la UTA A___ la București cu trei etape
înainte ca să discute cu el, în vederea rezolvării unor probleme asemănătoare. Reiese că
V_________ I____ G______ este doar persoana care colaborează cu UTA A___, factorul
decident fiind staff-ul acestei echipe, care îl mandatează în activitatea sa.
Ca urmare a disputării meciurilor din cadrul Ligii a 2-a, echipele Juventus și Sepsi s-au
calificat direct în L___ I. Echipa de pe locul al 3 – lea, UTA A___, a jucat barajul cu echipa
clasată pe ultimul loc in L___ I în vederea calificării. Meciurile au avut loc pe datele
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12.06.2017 – turul la Poli Timișoara, meci câștigat de echipa gazdă cu 2-1, iar returul a avut
loc pe 15.06.2017 la A___, meci câștigat de Poli cu 3-1. Prin urmare, echipa UTA A___ va
rămâne în continuare în L___ a 2-a.
3.2. Analiza mijloacelor de probă
Din declarația martorului denunțător M__________ H____ G______ reies următoarele:
„La data de 18.05.2017, la ora 17.13, am fost apelat pe telefonul personal cu nr de apel
xxxxxxxxxx de numitul B_____ C______, cu nr. de apel xxxxxxxxxx. Precizez că acesta
este secretar la Asociația Municipală de Fotbal București și îl cunosc din 2003, de când am
început activitatea de arbitru. Nu am o relație apropiată cu el, doar de colegialitate. El e un
fost arbitru. (...) M-am îndreptat spre acesta și am observat că era însoțit de încă o
persoană de sex masculin, pe care l-am recunoscut ca fiind unul din organizatorii meciurilor
de la Roșiori. Ulterior, după cea m ajuns acasă, l-am căutat pe internet și am stabilit că
acesta se numește G______ V_________, zis G____.
După ce m-am întâlnit cu cei doi, B_____ a propus să ne mergem într-un loc mai retras și
am stat toți 3 de vorbă în curtea Liceului I____ M____, aflat la
_________________________ care e în proximitatea terenurilor sintetice de fotbal.(...)
B_____ m-a întrebat dacă eu arbitrez la Suceava în această etapă din L___ a 2-a și eu am
confirmat. În continuare, B_____ i-a spus lui V_________ „vezi că nu el arbitrează la Poli
cu UTA?”. B_____ mi-a spus că „uite, el a fost (indicându-l pe V_________) săptămâna
aceasta la Suceava și le-a dat xxxxx la jucătorii de la Foresta să joace”. Fapt confirmat și
de V_________.
După aceea, B_____ s-a întors spre V_________ și i-a spus” băi, fii atent! La arbitru îi dai
2000 și la asistenți câte 1000, dar să le dai înainte de joc!” . a lăsat să se înțeleagă că banii
îi va lua arbitrul și apoi le va da și asistenților.
Auzind acestea, m-am speriat și i-am vorbit separat lui B_____, spunându-i că nu vreau să
fiu implicat în probleme de genul acesta, pentru că am realizat că încearcă să îmi ofere o
mită.
B_____ a ignorat ceea ce eu i-am spus și i s-a adresat lui V_________, spunându-i „le dai
banii la băieți înainte și dacă nu iese cum trebuie garantez eu că îi ai înapoi”.
În continuare, V_________ mi-a spus că mă va suna mâine, adică 19.05.2017, spunândumi că și-a luat o cartelă pe care o va folosi doar cu acest prilej și m-a întrebat la ce hotel
suntem cazați, iar eu i-a spus că nu e nimic stabilit încă.(...).”
Ca urmare a punerii în aplicarea a ordonanțelor provizorii ale procurorului și ale mandatelor
de supraveghere tehnică au reieșit următoarele date de interes operativ:
În ziua de 19.05.2017, la ora 22:52:39, M__________ H____ G______, utilizator al
postului telefonic nr. xxxxxxxxxxxx, trimite mesajul text către B_____ C______, utilizator al
postului telefonic cu nr. xxxxxxxxxxxx, rezultatul fiind următorul: „am ajuns in Suceava si mam cazat.”
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În ziua de 19.05.2017, la ora 22:54:55, de M__________ H____ G______, utilizator al
postului telefonic nr. xxxxxxxxxxxx, primește de la B_____ C______, utilizator al postului
telefonic cu nr. xxxxxxxxxxxx, un mesaj text rezultatul fiind următorul: „Te a sunat?”
În ziua de 19.05.2017, la ora 22:55:07, M__________ H____ G______, utilizator al
postului telefonic nr. xxxxxxxxxxxx, trimite către B_____ C______, utilizator al postului
telefonic cu nr. xxxxxxxxxxxx, un mesaj text rezultatul fiind următorul: „nu”.
În ziua de 19.05.2017, la ora 22:55:05, M__________ H____ G______, utilizator al
postului telefonic nr. xxxxxxxxxxxx, primește de la B_____ C______, utilizator al postului
telefonic cu nr. xxxxxxxxxxxx, un mesaj text rezultatul fiind următorul: „La ce hotel esti?”
În ziua de 19.05.2017, la ora 22:55:27, M__________ H____ G______, utilizator al
postului telefonic nr. xxxxxxxxxxxx, trimite către B_____ C______, utilizator al postului
telefonic cu nr. xxxxxxxxxxxx, un mesaj text, rezultatul fiind următorul: „complex ramiro”
În ziua de 19.05.2017, la ora 22:55:38, M__________ H____ G______, utilizator al
postului telefonic nr. xxxxxxxxxxxx, primește de la B_____ C______, utilizator al postului
telefonic cu nr. xxxxxxxxxxxx, un mesaj text rezultatul fiind următorul: „ok”.
În ziua de 19.05.2017, la ora 23:01:38, M__________ H____ G______, utilizator al
postului telefonic nr. xxxxxxxxxxxx, este apelat de V_________ I____ G______, utilizator
al postului telefonic cu nr. xxxxxxxxxxxx, rezultatul fiind următorul:
MLADOVICI H____ G______: Alo, da!
V_________ I____ G______: Salut H____! G___ sunt.
MLADOVICI H____ G______: Salut G___!
V_________ I____ G______: Ce faci?
MLADOVICI H____ G______: Uite am ajuns și eu la hotel.
V_________ I____ G______: La RAMIRA, ă?
MLADOVICI H____ G______: Da, da, da, da.
V_________ I____ G______: Aha. Vrei să vin acuma să vorbim sau să vin…
MLADOVICI H____ G______: Da.
V_________ I____ G______:… mâine dimineață?
MLADOVICI H____ G______: Nu. Nu…
V_________ I____ G______: Vin acuma?
MLADOVICI H____ G______:… mâine dimineață că mă… mă pregătesc de joc, intru în…
V_________ I____ G______: Aha.
MLADOVICI H____ G______:… vria jocului…
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V_________ I____ G______: Bine. Hai că…
MLADOVICI H____ G______:… nu.
V_________ I____ G______:… o să vin acuma într-o jumătate de oră, te sun, da?
MLADOVICI H____ G______: În juma de oră? Bine.
V_________ I____ G______: Da.
MLADOVICI H____ G______: Bine.
V_________ I____ G______: Juma de oră durează, maxim. Da.
MLADOVICI H____ G______: Ok. Hai că dacă e…
V_________ I____ G______: Bine. Te pup.
MLADOVICI H____ G______:… mă bag și eu la un…
V_________ I____ G______: Ok.
MLADOVICI H____ G______:… Bine. Te pup.
V_________ I____ G______: Bine. Ciao!
MLADOVICI H____ G______: Pa, pa.
La data de 19.05.2017 are loc următoarea convorbire purtată în mediul ambiental de către
denunțătorul M__________ H____ G______ cu V_________ I____ G______. Înregistrarea
începe la ora 23:34:50 cu M__________ H____ G______, care se află într-o cameră de
hotel. La ora 23:35:25 intră în cameră V_________ I____ G______ și are loc următoarea
discuție:
M__________ H____ G______: Ce faci domnu’?
V_________ I____ G______: Ce dracu’? Bagabonțeală! …[neinteligibil]...
M__________ H____ G______: Ce faci?
V_________ I____ G______: Păi dar de ce mă..? …. Cazare și alea…
M__________ H____ G______: Ce vrei mă să fac dacă…
V_________ I____ G______: Dai…E boschetărie aici.
M__________ H____ G______: Păi dacă n-am găsit nimic în…
V_________ I____ G______: Bă ești copil! La ăștia? Ce dracu’! De ce nu m-ai sunat pe
mine?
M__________ H____ G______: Păi n-am avut…
V_________ I____ G______: Pe ăla al lui C______.
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M__________ H____ G______: N-am avut numărul tău.
V_________ I____ G______: Păi ți l-a dat C______.
M__________ H____ G______: Păi i-am trimis mesaj când am ajuns.
V_________ I____ G______: Mie mi-a fost așa, zic, nu-l mai sun mereu. Știi? Că nu e bine
să-l suni mereu. Am cumpărat acum un telefon, vezi că-ți trimit numărul. Eu îl arunc pe
ăsta.
M__________ H____ G______: Am înțeles.
V_________ I____ G______: După meciul ăsta îl arunc. Am dat și cartela și alea, le
arunc.
M__________ H____ G______: Îhm.
V_________ I____ G______: Fii atent!
M__________ H____ G______: Ia, zi!
V_________ I____ G______: Eu îți spun și-ți spun, de-aia am și venit. Ești fratele meu și-ți
spun….Toți banii care-i am sunt 3.000 de euro. Eu nu pot să-i dau, C______ mi-a spus să-i
dau 2.000. Eu n-am de unde să-i dau….Eu nu vreau nici să te mint, nici să te…
M__________ H____ G______: Așa.
V_________ I____ G______: Spuneam: „Bă, n-am sau… Ce s-a făcut, s-a făcut o
neînțelegere. Eu m-am înțeles cu ăștia, ăștia au zis că țin arbitru și eu nu mai țin acum. Toți
banii care au fost au fost ok, acum sunt 3.000, tu faci ce vrei…
M__________ H____ G______: Și cum să-i împart atunci?
V_________ I____ G______: Tu faci ce vrei, eu ție ți-i dau, cu tine discut. Nu știu…
M__________ H____ G______: Păi și până la urmă ce trebuie să…? Ok, 3.000 ca să ce?
Ca să ce? Că nu știu ce să fac. El mi-a zis…E_ aseară eram terminat…Ai văzut că eram…
V_________ I____ G______: Am văzut…Dar de ce o fi sunat? Bă ești nebun? De unde
dracu’ banii ăștia? Sifiliticul ăla…Că și ăștia, ăștia ne-a cerut 40.000 de euro, 50.000 de
euro
M__________ H____ G______: Mamă!
V_________ I____ G______: Voi sunteți nebuni la cap?! Ce dracu’? Niște sume!
M__________ H____ G______: De unde atâția bani?
V_________ I____ G______: Voi sunteți nebuni la cap? Și le-am spus că pe noi nu ne
interesează egalul.
M__________ H____ G______: Am înțeles.
V_________ I____ G______: Da, nu ne interesează, că egalul nu ne interesează. Pe noi
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ne interesează victoria și am zis: „B_, la victorie….”
M__________ H____ G______: Și până la urmă cine…?
V_________ I____ G______: UTA.
M__________ H____ G______: A! UTA vrea să-i încurce pe ăștia?
V_________ I____ G______: Da, eu sunt la UTA, dar nu știe nimeni.
M__________ H____ G______: Am înțeles.
V_________ I____ G______: Eu sunt la UTA, nu știe…Bine, știu dintre colegii voștri care…
Eu sunt la UTA demult, eu sunt de…Etapa a treia sau a patra.
M__________ H____ G______: Foarte bine că nu știe multă lume.
V_________ I____ G______: Da, nu știe.
M__________ H____ G______: Foarte bine.
V_________ I____ G______: Nu știe multă lume, eu inițial…
M__________ H____ G______: Cu cât știe mai puțin cu atât mai bine.
V_________ I____ G______: Eu inițial venisem…Am crezut că ești la…[neinteligibil]...și
am greșit mesajul. Când mi-a dat mesajul cine mi-a trimis mesajul.. Zic: „Bă, tu-l știi…?” Eu
prima dată am vrut să mă duc să-l sun pe FIBRĂ. Știam că ești fii-su.
M__________ H____ G______: Da. Păi nu, că m-a ajutat el, la meciul al doilea, la voi la…
[neinteligibil]...
V_________ I____ G______: Și te-am schimbat eu odată, dacă ții minte, te-am schimbat
eu. Trebuia să vi la…[neinteligibil]...și te-am schimbat eu. Nu ții minte?
M__________ H____ G______: Nu.
V_________ I____ G______: Adică trebuia să vi să fluieri odată pe V_____ cu…
[neinteligibil]...și te-am schimbat eu. „Nu că ăla e fi-su. Nu, indiferent și dacă nu face nimic
băiatul, tot mi se pare suspicios.” Și am zis: „B_, nici un fel de problemă, e ok.” Și am
primit confirmarea, pentru că noi vroiam să-i țină ei și n-au vrut să-i țină.
M__________ H____ G______: Cine să-i țină?
V_________ I____ G______: Suceava.
M__________ H____ G______: A! Am înțeles.
V_________ I____ G______: Suceava trebuia să-i țină și n-au vrut să-i țină. Ei au spus
prima dată: „Domne, vă spun și suma…600 de milioane.” Și i-am zis: „B_, 600 de milioane
eu zic că sunt destui bani.”
M__________ H____ G______: Da, pe foamea asta!
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V_________ I____ G______: „Țineți și voi arbitrii.” „Știți, că nu știu ce.” „Bă, acum e treaba
voastră, nu știu.” N-a vrut să-i țină. Nu le-am spus nimic că am vorbit eu cu voi, nu știu
ăștia, că n-am…
M__________ H____ G______: Foarte bine, cu cât mai puțină lume știe, cu atât…
V_________ I____ G______: Da, normal. Acum trebuie să-i ținem noi, trebuie să sun la
A___, că nu sunt de capul meu. Sună-l pe patron, patronul aia și am primit confirmarea. Și
a zis: „T_ duci…[neinteligibil]... Tu cum îi împarți acum? Nu știu cum îi împarți…500 și cu
500…Îți iei tu 1.500 și lui UȘUIALĂ îi dai 500. Dacă vrei să-i dai bine, lui C______.
M__________ H____ G______: Cui să-i dau? Lui LUCICĂ?
V_________ I____ G______: Lui C______. E treaba ta, te descurci cu ei.
M__________ H____ G______: Am înțeles.
V_________ I____ G______: Dar eu îi dau telefon și-i spun: „Atât am putut să-i dau, atât îi
dau.” Și nici nu vreau să…Sunt banii de la mine și mi i-ai dat…Veniți cu oamenii tăi, cu toți
ceilalți. Sunt oamenii tăi?
M__________ H____ G______: Da, sunt, dar așa nu facem. Nu facem așa.
V_________ I____ G______: Vrei să mă duc să ți-i aduc acum?
M__________ H____ G______: Păi da!
V_________ I____ G______: Gata, mă duc, iau taxiul și ți-i aduc acum.
M__________ H____ G______: Păi da.
V_________ I____ G______: Da, ok, nici un fel de problemă. Nu H____, nici un fel de
problemă, mă duc și ți-i aduc acum.
M__________ H____ G______: O rezolvăm acum.
V_________ I____ G______: Și ți-i aduc în lei.
M__________ H____ G______: Cum vrei.
V_________ I____ G______: Că n-am…
M__________ H____ G______: Ok.
V_________ I____ G______: Dacă Doamne ferește se întâmplă și nu iese bine…Nu ne
interesează egalul, pe noi ne interesează doar victoria.
M__________ H____ G______ Ok, am înțeles.
V_________ I____ G______: Deci egalul nu mai…Egalul, îmi dai banii înapoi.
M__________ H____ G______: Am înțeles.

11/55

V_________ I____ G______: Eu îi pun...Eu am banii mei, că i-am luat și eu să am rezervă,
că nu știam ce se întâmplă. Rămân în gaură și ăia nu-mi dau banii după aia.
M__________ H____ G______: Am înțeles.
V_________ I____ G______: Într-o oră, o oră și ceva. Nu te deranjează?
M__________ H____ G______: E bine, e bine.
V_________ I____ G______: Dacă vrei să ne vedem dimineață la ora 08.00.
M__________ H____ G______: Nu veni dimineață, că dimineață mă pregătesc de joc.
V_________ I____ G______: Tu faci tot posibilul, acum dacă…na.
M__________ H____ G______: Da.
V_________ I____ G______: Tu știi mai bine ce ai de făcut.
M__________ H____ G______: Da.
V_________ I____ G______: Am înțeles că antrenorul ăla e pârnaie, e pușcărie?
M__________ H____ G______: Da.
V_________ I____ G______: Stai așa să văd câți bani trebuie să-ți aduc. Ne înțelegem de
aici…(calculează suma pe telefonul mobil și îi arată lui M__________ H____ G______)…
Da, mie nu-mi place să…[neinteligibil]... Dacă erai la POLIGOANĂ erai șmecher.
M__________ H____ G______: Da, aia e.
V_________ I____ G______: Nu șmecher, foarte șmecher.
M__________ H____ G______: Foarte șmecher. Păi și ce? Acolo ați reușit să rezolvați
ceva?
V_________ I____ G______: Nu, dar rezolv mâine.
M__________ H____ G______: Da? Doamne ajută, voi știți cum e.
V_________ I____ G______: …(îi arată pe telefonul mobil)…45, nu?
M__________ H____ G______: Da….Da, știu….
V_________ I____ G______: V___ fratele tău…
M__________ H____ G______: Te aștept.
V_________ I____ G______: O dura o oră, că e departe, stau tocmai în capătul celălalt.
Dacă era te rezolvam eu și de cazare.
M__________ H____ G______: N-am găsit în altă parte. Ce vrei? Asta e.
V_________ I____ G______: Bine, hai.
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M__________ H____ G______: Bine, hai. Te pup, te aștept.
V_________ I____ G______: Ăștia (ceilalți arbitrii)unde sunt?
M__________ H____ G______: Stai liniștit.
V_________ I____ G______: Te sun când e…
M__________ H____ G______: Mă suni când e și… O rezolvăm. Bine. Hai, te pup….
În ziua de 19.05.2017, ora 23:54:32, V_________ I____-G______, utilizator al postului
telefonic nr. xxxxxxxxxxxx apelează pe V_________ A_____, utilizator al postului telefonic
cu nr. xxxxxxxxxxxx, rezultatul fiind următorul:
V_________ A_____: Da.
V_________ I____-G______: Alo! A_____.
V_________ A_____: Da.
V_________ I____-G______: Coboară jos și adu-mi și mie ,,ăia” din mașină.
V_________ A_____: Ce?
V_________ I____-G______: Sunt în spate. Și sunt în restaurant.
V_________ A_____: A! Bine. Stai să mă îmbrac atunci.
V_________ I____-G______: Hai.
La data de 19-20.05.2017 are loc următoarea convorbire purtată în mediul ambiental de
către denunțătorul M__________ H____ G______ cu V_________ I____ G______. La ora
00:16:07 V_________ I____ G______ intră în camera în care se află M__________ H____
G______ și are loc următoarea discuție:
V_________ I____ G______: Nu mai e telefonul ăsta, îl pusei pe ălălalt să... și ți-am dat
numaidecât.
Din înregistrare se observă că la ora 00:16:14 V_________ I____ G______ îi remite
numitului M__________ H____ G______ un teanc de bancnote, pe care acesta începe să
le numere.
M__________ H____ G______: Îm?
V_________ I____ G______: Nu mai am nimic. 15 milioane mai am.
M__________ H____ G______: (râde)
V_________ I____ G______(îi arată o sumă de bani, pe care o bagă înapoi în buzunarul
pantalonilor): Da, ăștia sunt toți banii. Să mi-i țin de motorină …[neinteligibil]...
M__________ H____ G______: (numără bancnotele pe care le are în mână): Trei, patru,
cinci, șase...
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V_________ I____ G______: De ce nu puneți domne așa...
M__________ H____ G______: Eu nu știu să număr, n-am …[neinteligibil]... șapte... opt,
nouă, zece, unșpe doișpe, treișpe, paișpe...(pune câteva bancnote pe pat, lângă el în
partea stângă)
V_________ I____ G______: Dă mă la mine...
M__________ H____ G______: Mă lași...(râde)
Din înregistrare se observă că la ora 00:16:38 V_________ I____ G______ îi ia
bancnotele din mână numitului M__________ H____ G______, le pune un elastic, apoi
începe să le numere.
V_________ I____ G______: Dă-i mă la mine așa. …[neinteligibil]... Băga-mi-aș p..a să-mi
bag...! Unde lucrezi tu?
M__________ H____ G______: La Dinamo.
V_________ I____ G______: Ce?
M__________ H____ G______: Sunt... ă... kinetoterapeut.
V_________ I____ G______: A, așa e mă... Ia fii tu atent. (începe să numere bancnotele
din mână) Una, două, trei,....(numără în continuare)... o sută. Una, două, trei... (numără în
continuare)... treizeci și cinci.
Din înregistrare se observă că la ora 00:18:10, după ce termină de numărat, V_________
I____ G______ îi dă bancnotele lui M__________ H____ G______. Acesta le ia și le pune
pe noptieră, în partea dreaptă.
M__________ H____ G______: Deci 135, da?
V_________ I____ G______: 135. 3000 de euro.
M__________ H____ G______: Da.
V_________ I____ G______: Îhm. De acum încolo eu nu mă interesează ce faci tu, și ce le
dai tu la ăștia. Dar să le dai și la ăștia ceva....
M__________ H____ G______: Da, îți dai seama...
V_________ I____ G______: Le pui și tu... fii atent, dacă-mi spui... le spui... că ți-am dat
80 de milioane...
M__________ H____ G______: Da, mă. Nu... Nu trebuie să... lasă că rezolv eu cu...
V_________ I____ G______: Rezolvi. Eu o să vin și eu, la 9 jumate o să vin acolo, știi? La
9 jumate-10 o să cobor că stau pe la capăt acolo...
M__________ H____ G______: ...Îhm...
V_________ I____ G______: Stau...
14/55

M__________ H____ G______: Îhm, îhm.
V_________ I____ G______: Acum de tine depinde să nu treci peste p..a mea, știi ce să...
Nu poți să dai vreun roșu, știi? Pă înjurătură și pă alea...
M__________ H____ G______: Da, da.
V_________ I____ G______: Sau pe vreun penalty care e sau care nu e, și pe înjurătură,
nu se notează. Și ăsta e băiat cuminte.
M__________ H____ G______: Îhm.
V_________ I____ G______: Observatorul și...
M__________ H____ G______: Îhm.
V_________ I____ G______: Îl știi?
M__________ H____ G______: Da...
V_________ I____ G______: Îm?
M__________ H____ G______: Nu, bă nu știu dacă l-am mai avut. Am înțeles că...
V_________ I____ G______: Deci, fii atent! Egalu’ mi-i dai înapoi, frate.
M__________ H____ G______: Da.
V_________ I____ G______: Nu mă interesează. Tu... faci tot ce e posibil pentru tine.
Ăștia nu...
M__________ H____ G______: Și până la urmă voi, ce-i important...
V_________ I____ G______: Vreau victorie...
M__________ H____ G______: Victorie ăștia, zi...
V_________ I____ G______: SU...SUCEAVA.
M__________ H____ G______: SUCEAVA.
V_________ I____ G______: Victorie SUCEAVA, restul dacă n-are victorie SUCEAVA nam ce să fac.
M__________ H____ G______: Am înțeles.
V_________ I____ G______: Le-am spus și la... la ăștia la fel le-am spus:„Bă, nu vă dau
decât la victorie, până la urmă e 600 de milioane, ce p..a mea!”
M__________ H____ G______: Da.
V_________ I____ G______: Nu mă interesează egal cu UTA, dar nu promovez cu... egal
nu accept dacă...
M__________ H____ G______: Îhm. Da. Voi știți cum e...
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V_________ I____ G______: Da.
M__________ H____ G______: Acolo la joc.
V_________ I____ G______: Acum tu știi, ți-am zis și știu că mi-a zis și C______ și ăla,
normal că știi să vezi jocul și...
M__________ H____ G______: Mulțumesc... Doamne ajută să iasă bine! Aia e important.
V_________ I____ G______: Acum nici să te pui să... eu nu spun să... dar să se vadă,
știi? Să... adică să... să se vadă... să duci tu jocul, nu mă interesează pe mine, să duci tu
jocul, să fie victorie.
M__________ H____ G______: Îhm.
V_________ I____ G______: M-ai înțeles?
M__________ H____ G______: Da. Important e să joace... băieții.
V_________ I____ G______: Joacă, ăia joacă, da. Mai tare, intră mai tare sau dacă nu ...te
ajută cu...
M__________ H____ G______: Da.
V_________ I____ G______: Te ajută... i-ai dat roșu... imediat.. Ori la prima, la a doua...
N____ știi și tu...
M__________ H____ G______: Bă, dar au reușit să dea atâția bani, mă? Cât, cât ai zic că
dau...?
V_________ I____ G______: 600.
M__________ H____ G______: 600?
V_________ I____ G______: Nu ți-am dat ție 135 de milioane, ești nebun?!
M__________ H____ G______: Da. Da, da.
V_________ I____ G______: Și dacă ți-am dat ție treiz...20%.
M__________ H____ G______: Da, da.
V_________ I____ G______: Dacă ți-am dat ție 135 de milioane...!(se ridică de pe pat)
M__________ H____ G______: Bine, domnu’.
V_________ I____ G______: Hai, ne vedem mâine acolo și să dea Dumnezeu să câștige.
M__________ H____ G______: Doamne ajută să iasă bine.
V_________ I____ G______: Dacă cumva, dacă cumva Doamne ferește se-ntâmplă ...și
aia, te sun după joc și ne vedem în...
M__________ H____ G______: ...Îhm... găsim noi...
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V_________ I____ G______: Da, da.
M__________ H____ G______: Unde să ne găsim. Bine, hai.
V_________ I____ G______: Că n-am nici cum să justific. Da?
M__________ H____ G______: Corect. Corect, corect.
V_________ I____ G______: Și ăla mi-a zis clar:„Te duci și le dai...” Și eu am zis:„H__ mă
că vorbesc și le dau câte 20 de milioane.”
M__________ H____ G______: Îhm.
V_________ I____ G______: Și face:„Nu, du-te și dă-le cât crezi tu, cât e de cuviință și...
dă-le câte o mie-două. Câte 1.000 de euro, dar nu mă interesează meciul egal.”
M__________ H____ G______: Am înțeles.
V_________ I____ G______: Așa dacă ne interesa meciul egal, …[neinteligibil]... știi?
M__________ H____ G______: Am înțeles.
V_________ I____ G______: Mai ziceai, hai mă …[neinteligibil]...
M__________ H____ G______: Da.
V_________ I____ G______: Bine domne... îmi pare rău, știi ce-mi pare rău? Că era bine
să-ți fi stat acolo unde stăteam noi. Și super, și sper …[neinteligibil]... și...
M__________ H____ G______: Aia e. Bine.
V_________ I____ G______: Nu te-am întrebat dacă vrei să-ți iau ceva de mâncare.
M__________ H____ G______: Nu, nu, nu. Am mâncat, am mâncat. Mersi.
V_________ I____ G______: Gata. Te pup.
M__________ H____ G______: Hai, te pup. Ciao.
V_________ I____ G______: Mai vorbim.
M__________ H____ G______: Ciao. O seară bună. Pa-pa.
V_________ I____ G______: Pa.
În ziua de 20.05.2017, ora 00:31:25, B_____ C______, utilizator al postului telefonic nr.
xxxxxxxxxxxx, este apelat de V_________ I____ G______, utilizator al postului telefonic
nr. xxxxxxxxxxxx, rezultatul fiind următorul:
B_____ C______: Ia zi, GĂBIȚĂ!
V_________ I____ G______: Am fost la el, am vorbit, i-am lăsat ce-am avut de lăsat...
B_____ C______: Da...
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V_________ I____ G______: Da. O să te... O să vorbim...ori mai târziu, ori mâine, când
sunt eu pe drum...dac-o să am timp.
B_____ C______: Știe ce are de făcut, nu?
V_________ I____ G______: Da. Mai sunt cu cineva la masă.
B_____ C______: Îhm. P____?
V_________ I____ G______: Nu, nu. Trei i-am lăsat. Am vorbit eu cu el. Trei am lăsat șiam zis că...să se descurce cum știe el, c-atât am avut la mine.
B_____ C______: Îhm...
V_________ I____ G______: O să-ți povestesc eu pe drum...pe drum, ce... I-am zis: „B_,
tu faci ce consideri tu și vezi că te-a și băgat și C______ în ecuație și...”. M-am și dus și iam și... Da’ știi ce?
B_____ C______: Îm!
V_________ I____ G______: E cam molatec așa el.
B_____ C______: Taci, mă, din gură!
V_________ I____ G______: Îm?
B_____ C______: Mâine stai acolo?
V_________ I____ G______: Face... Da! Știi ce mi-a zis? S___ așa să ies afară! Stai așa
un pic! [...] Hai c-am ieșit afară! Hai că mai eram cu cineva la masă!
B_____ C______: Da.
V_________ I____ G______: Știi ce mi-a zis? „B_, eu n-am făcut atâția în viață. N-am av...
Băi! Au fost mai așa...mai mărunt!” C-am strâns-o pe toate cotloanele, c-am avut o
problemă aici, că nu trebuia să mă ocup eu de problema asta, ei trebuiau să se ocupe!
B_____ C______: Îhm...
V_________ I____ G______: Și acu’ a dat-o la întors, că noi nu mai ne ocupăm, noi nu
mai ne...astea...că... În fine, mai... Și ne-a f...t în gură! Vezi c-am vorbit, cică Petrolul bate
în Dâmbovița!
B_____ C______: Păi știu că bate, că nu e nici ăla fraier, că vrea...neinteligibil...
V_________ I____ G______: Aha... Și-am vorbit și-a zis că dacă...alea, ne-ajută. Ne-ajută
să...să...rezolvăm.
B_____ C______: Cu cine? De-acolo?
V_________ I____ G______: Cu... Da, de-acolo, da. Adică...intrare la toate. Tot ce...
B_____ C______: Păi da, da’...
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V_________ I____ G______: Da’ i-ai tu pe ei!
B_____ C______: Păi o să mă duc să vorbesc. Am fost acu’ la petrecere la Metaloglobus
și era și F____ p-acolo.
V_________ I____ G______: D____’ B____? D____’ B____ ce face? Să-i dau la m..e!
B_____ C______: Era p-acolo.
V_________ I____ G______: Aha!
B_____ C______: Da. Fugea de la o masă la alta. Da’ n-a venit nimeni de la Federație. A
venit V_____ cu S________, stăteau în colț acolo, p..a mea.
V_________ I____ G______: Aha...
B_____ C______: Cu T______... P..a, nici nu i-a băgat în seamă.
V_________ I____ G______: Bă ești nebun?!
B_____ C______: P_____ p...i!
V_________ I____ G______ : Păi și tu de ce te-ai mai dus?
B_____ C______: E! Eu m-am dus, că am vorbit cu L_______ să ne ducem, c-am promis
demult. Și am stat o juma’ de oră și-am plecat.
V_________ I____ G______: A... Îhm...
B_____ C______: Eu m-am dus să vorbesc cu nea I__ C______, cu R___ P____, eu am
altă treabă. Ce, e treaba lor, ce treabă am eu?
V_________ I____ G______: Erau și ei p-acolo? La pomană?
B_____ C______: Păi da, normal, am vorbit cu ei. Ei au jucat la Metaloglobus!
V_________ I____ G______: A! Au jucat la Metaloglobus?
B_____ C______: Da.
V_________ I____ G______: Aha! N-am știut, am crezut că sunt la pomană. Nea I__...
B_____ C______: Tot pomană, da’ au și jucat.
V_________ I____ G______: Bine, mă! E! P_____! Vorba vine pomană!
B_____ C______: Da’ să știi c-au venit mulți după timpuri care au jucat în anii 70, în anii
80, la ei acolo.
V_________ I____ G______: Bă, e un lucru bun că i-a chemat! E un lucru frumos.
B_____ C______: Da. I-a ținut minte și i-a chemat pe toți.
V_________ I____ G______: E un lucru frumos. Nu, că M_____ nu e băiat prost, să știi!
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B_____ C______: Nu e, nu e.
V_________ I____ G______: M_____ nu e băiat prost.
B_____ C______: Dar cred că i-au adus băieții ăia care erau antrenori pe la Centru. Mai
mult decât i-a adus el.
V_________ I____ G______: Păi acuma hai să-ți spun eu ceva! E normal ca ăia să-i știe!
B_____ C______: Da.
V_________ I____ G______: E normal, C______, să-i știe.
B_____ C______: Îhm...
V_________ I____ G______: Cu ăialalții, vezi că... Acuma nu știu, eu știu, vorbește și tu
cu el. Tu știi ce ai de făcut. Că-i spusăi: „Băi, vezi că...pe mine...”.
B_____ C______: Și ce-a zis?
V_________ I____ G______: N-a zis nimica. A zis: „O_” și...că-i zisăi: „Băi! Hai, mă, să ți-i
dau după! Că n-ai niciun fel de problemă!”, zic...”Dacă ți-am promis și alea, deci...că oricum
avem aceeași treabă!” Și face: „Nu, nu!” „Bine, mă, du-te-n p..a mea!” Zic, stai să mă duc
odată, că stă și departe, că e și prost!
B_____ C______: Aha...
V_________ I____ G______: Trebuia să ia numărul, să mă sune pe mine...și-i făceam eu
cazare frumoasă. Stă în niște boscheți acolo.
B_____ C______: Lasă-l în pace, mă, să stea unde-i place!
V_________ I____ G______: Păi nu unde-i place, da’ stă departe și alea! Zic:”Da’ de ce nu
mi-ai...?”
B_____ C______: Dacă scoți porcul din grajd...ce crezi că știe să stea în casă?!
V_________ I____ G______: Bă! Da-mi dădea mie telefon: „Băi! Nu e bine aici!” Da’ aia...
„Păi n-am avut numărul tău!” „M___ șmecherie să-l fi sunat p-ăla”, îi spusăi! „Sunai p-ăla și
mă sunai pe mine! Ce, era problemă?” Zice că:” Nu, că aseară eram nu știu cum.”
B_____ C______: Dă-l în p..a mea, păi dacă arbitrează la 1 noaptea, e tâmpit!
V_________ I____ G______: Da. Zice: „Aseară eram nu știu cum.” Da’ el ce e?
Kinoterapeut pe la Dinamo?
B_____ C______: Da, mă, da. Kinetoterapeut, maseur.
V_________ I____ G______: Kinetoterapeut.
B_____ C______: La baschet.
V_________ I____ G______: A! Kinetoterapeut, așa se spune acuma? Nu se mai spune
maseur?
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B_____ C______: Ba da, ba da.
V_________ I____ G______: F__-a-ar mă-sa a dracu! Auzi! Kinetoterapeut!
B_____ C______: Da.
V_________ I____ G______: Da’ unde e? La...
B_____ C______: La CS Dinamo.
V_________ I____ G______: A! La ăialalți?
B_____ C______: Da. La baschet, mă, nu la fotbal.
V_________ I____ G______: A, la baschet?
B_____ C______: Da, mă, da. La niște juniori p-acolo, la fete, la...
V_________ I____ G______: E băiat amărât, e băiat...
B_____ C______: Este. Are doi copii cu două neveste. Tot ce f..e, lasă gravid.
V_________ I____ G______: râde Bă, ești nebun? Păi de ce nu mi-ai spus, mă, să mă...să
mă...iau două pachete... Mâine, să mor, dacă nu iau un pachet de prezervative. „Mă, nu
știu, C______ mi-a zis!” râde
B_____ C______: Da’ e... O să vezi că știe, e șmecher. O să vezi.
V_________ I____ G______: Bă! Să fie sănătos! Îți dai seama! Mai îl iau după mine, mai
poate să mănânce o pâine albă!
B_____ C______: O să vezi.
V_________ I____ G______: M-ai înțeles?
B_____ C______: Și săptămânile viitoare, o să vezi că se poate întâmpla niște lucruri
care...
V_________ I____ G______: E!
B_____ C______: Că eu știu ce urmează, că m-am uitat pe program.
V_________ I____ G______: Aha. Mănâncă o pâine albă.
B_____ C______: Da’ nu, că n-ai putere să-l pui să le ia pe toate.
V_________ I____ G______: Păi eu n-am! La momentul ăsta...
B_____ C______: N-are niciunul, stați cuminți! Ungurii au, da’...dacă mă bag eu, se
închide treaba, o să vezi. Nu, că eu îi cunosc personal pe oameni, ei habar n-au.
V_________ I____ G______: Oricum...tu...ai alte...
B_____ C______: Eu am tot. Ești nebun? Ai să vezi și la anu’.
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V_________ I____ G______: Ha! Să dea Dumnezeu să iasă bine!
B_____ C______: Da. Și s-a speriat?
V_________ I____ G______: Ă?
B_____ C______: Când a văzut atâta aglomerație? Sau...neinteligibil...
V_________ I____ G______: Da, da, da.
B_____ C______: Ce-a zis: „A____! Ce fac eu, mă, mânca-ți-aș?!”
V_________ I____ G______: Bă, dacă-ți povestesc... Când a început să numere... „Dă-i,
mă, încoace! Că mă enervezi!” râde I-am făcut eu. Era d-ăia de 50, de...
B_____ C______: Da, da, da. Ce-a zis? „A__ agitație mare?”
V_________ I____ G______: Aha. Face... „Bă!,” zic, „tu fii atent ce spui,
că...neinteligibil...mânca-ți-aș gura ta”, zic, „uite, e ok, da’...”. „Nu, domne’, niciun fel de
problemă”. Zic: „Să nu-ți fie greu mâine să...”. ...neinteligibil...
B_____ C______: Păi nu-i e, că-i bagă la jambier.
V_________ I____ G______: A? râde Zic: „Să nu-ți fie greu mâine, să ne faci retur”. Păi
cred că fuge din poartă-n poartă să nu mai...neinteligibil...retur.
B_____ C______: Hai, mă, că știe, mă, da’ nu... Să poată ăia, că...da’ el știe treaba. Da’ să
poată.
V_________ I____ G______: Mă, eu zic că poate...și ăia.
B_____ C______: A... E jale mare pe la ăia p-acolo.
V_________ I____ G______: Cam jigodie... Cam jigodie un pic cu mine, c-am vorbit ceva
și s-a întors!
B_____ C______: Comisarul?
V_________ I____ G______: Da.
B_____ C______: Ți-am zis că-i zdreanță!
V_________ I____ G______: Nu el, cât ăla...de face pe trainerul.
B_____ C______: T________?
V_________ I____ G______: Da.
B_____ C______: E un sclav.
V_________ I____ G______: Am văzut, da’ a pus niște de-alea așa p-acolo, de... „Bine,
mă”, zic, „niciun fel de problemă. Asta e acuma. Că nu era treaba mea.”
B_____ C______: Păi și ce? A refuzat...?
22/55

V_________ I____ G______: Nu, da’ nu era treaba mea, era treaba lor să se ocupe de ei,
eu doar să fiu...paravan.
B_____ C______: Da.
V_________ I____ G______: Acuma, bine c-am fost eu băiat deștept și m-am...am luat deacasă. Mă-nțelegi? Că altfel îi spuneam: „Bă, dacă vrei să vin luni la București, ok, dacă
nu, să fii sănătos, faci cum crezi că e bine!”
B_____ C______: Da, mă, știu. Sunt „lasă-mă să te las”. Da’...inamicul a trecut pe la ei?
V_________ I____ G______: Îm?
B_____ C______: Inamicul a trecut pe la ei?
V_________ I____ G______: Nu știu. Nu-l întrebai.
B_____ C______: Da’ tu ce-ai simțit?
V_________ I____ G______: Ce să mai, că e călare pe ei!
B_____ C______: E pe ei, ă?
V_________ I____ G______: Da, da, da.
B_____ C______: Da’ ungurii, pe la ăsta al nostru de-aseară...?
V_________ I____ G______: Așa...
B_____ C______: A trecut?
V_________ I____ G______: Nu. Nu, nu, nu. Nu, mă, că nu trec ăia. Ăia cică...
B_____ C______: Înseamnă că li s-a promis protecție. „Lasă-ne pe noi, că ne ocupăm noi.”
V_________ I____ G______: râde Ăia sunt șmecheri, mă, nu sunt... Stau la 4 stele, stau la
aia...
B_____ C______: Păi ce p..a mea... Îi batem noi de-aicea din...Sectorul Agricol I____.
V_________ I____ G______ râde: La București s-a inventat șmecheria, mă!
B_____ C______: Le mai trebui’... Câte mai sunt, mă? Trei?
V_________ I____ G______: Da. Mai trebuie tamponați o dată.
B_____ C______: Adu-l, mă, p-ăla de la A___ la București! Că-l conving eu!
V_________ I____ G______: Ă?
B_____ C______: Adu-l, mă, de la A___ la București, că-l conving eu!
V_________ I____ G______: Bă, deci ăștia...ardeleni. M..e rău de tot.
B_____ C______: Adu-l, mă, încoace.
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V_________ I____ G______: Am eu unul... Am unu’ șmecher. Și știe joaca. Da’...nu prea
are putere.
B_____ C______: Cine?
V_________ I____ G______: A? Unu’ de e cu mine aci! Nu prea are putere, am simțit eu
că e...
B_____ C______: Zi, mă, cine! Că-ți zic eu direct.
V_________ I____ G______: Directorul general.
B_____ C______: De la ei? De la A___?
V_________ I____ G______: Da. U____. Hai că te sun eu, că nu pot să-ți spun de el. O
să-ți spun. Da’...e băiat așa, e băiat.
B_____ C______: Cine, mă? F_____?
V_________ I____ G______: Nu. Nu. E băiat.
B_____ C______: D____?
V_________ I____ G______: Nu, nu. D____ nu, că cu D____ vorbii acuma eu. Nu.
D____...e cel mai ok din tot ce-i acolo.
B_____ C______: Adu-i, mă, la București, că știu eu ce am de făcut!
V_________ I____ G______: Bă, eu încerc să-i lămuresc, da’...sunt...sceptici. Stai, caștept duminică, să vedem ce...
B_____ C______: De ce îi e frică?
V_________ I____ G______: A?
B_____ C______: De ce îi e frică?
V_________ I____ G______: Zic, aștept și duminică, văd ce iese și...după aia, dacă iese
rău...
B_____ C______: Mă, mâine dacă se joacă e echilibrat, da’ prima e de la...prima e a
ungurilor, după aia sunt ei.
V_________ I____ G______: Da.
B_____ C______: Pe bune acuma, ăia n-au...nici chiloți pe ei.
V_________ I____ G______: râde N-au acolo...de echipament.
B_____ C______: Păi! Și tu nu uita, că și-n partea ailaltă la unguri cu Timișoara a fost 2-1.
2 pauză, 1 final. 0151. Deci...și tu ai grea dincolo.
V_________ I____ G______: Da, e posibil.
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…
B_____ C______: Da, mă tată. Hai că ne auzim mâine atunci.
V_________ I____ G______: Hai, te-a luat somnul.
B_____ C______: Pa.
V_________ I____ G______: Pa.
În ziua de 20.05.2017, ora 14:47:02, V_________ I____-G______, utilizator al postului
telefonic nr. xxxxxxxxxxxx este apelat de B_____ C______, utilizator al postului telefonic
cu nr. xxxxxxxxxxxx., rezultatul fiind următorul:
V_________ I____-G______: Ce faci mă?
B_____ C______: Da Găbiță. Ce faci?
V_________ I____-G______: M-a făcut varză, dă-l în p..a mea de nesimțit.
B_____ C______: Zici?
V_________ I____-G______: A! Da.
B_____ C______: De ce? Eu …
V_________ I____-G______: Hai mă lasă-mă.
B_____ C______: Îți dai seama că m-am uitat.
V_________ I____-G______: V____ m-a făcut. Păi așa se face? Așa se face, măi,
Claudiule?
B_____ C______: Dar cu ce că n-am văzut? Zi concret!
V_________ I____-G______: Ei! Îți povestesc eu. Putea să … Nu vrei, nu-mi dai nimic.
Nimic nu mi-a dat. Nimic, nimic, nimic. Eu am fost corect față de el și el … nimic. Nimic,
nimic, nimic. Nimic nu mi-a dat. Nu se face așa. Nimic nu mi-a dat. Mai ales că avea și
spate, avea și tot, avea și ce-i trebuie. Nu mi-a dat nimic. Nici să … dar … în fine.
B_____ C______: Am înțeles.
V_________ I____-G______: În fine. Acuma o să vezi cu el. Nu te-ai uitat, nu te-ai uitat?
B_____ C______: Nu mă. Am văzut un pic când ...
V_________ I____-G______: A!
B_____ C______: Deci, eu am dat prin minutul 37-38 a dat gol din centrare de aici din
dreapta.
V_________ I____-G______: Ăhă.
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B_____ C______: Și imediat ăia pe centru și d-aia ți-am zis … nici nu mai știu dacă
începuseră …
V_________ I____-G______: M-a făcut, m-a făcut zob, da` …
B_____ C______: Adică, mie mi se părea că orice vine pe centru e gol. A! Și după aia … A!
Știi când am …
V_________ I____-G______: Bă dacă vrei să ajuți un om, îl ajuți nu-ți bați joc de el. Deci,
dacă vrei …
B_____ C______: Dacă ai și de ce să te legi, da.
V_________ I____-G______: Păi eu am fost corect față de el.
B_____ C______: Nu mă și oricum lasă că nu mai sunt pe inventat azi. Dacă ai de ce să te
legi de joc, dacă ai …
V_________ I____-G______: Hai mă că a avut. De câteva a avut să se lege. Dar în fine,
nu mai contează acuma și nu mai …
B_____ C______: Am înțeles.
V_________ I____-G______: Ăăă … eu o să opresc să iau … de la el și …
B_____ C______: Da.
V_________ I____-G______: Și rămân … am rămas acuma, știi? Și a zis: ,,D____, ne
întâlnim pe undeva pe la vreun Peco și … Da` sunt supărat așa un pic pe el, să știi. El
putea …
B_____ C______: Da mă, da.
V_________ I____-G______: Păi tu să-i spui că tu ai garantat pentru el.
B_____ C______: Zi ce! O să mă uit și eu. E pe undeva ăsta, e pus agățat?
V_________ I____-G______: Cum?
B_____ C______: E agățat ăsta pe undeva ca să pot să mă uit?
V_________ I____-G______: O să iau eu un CD să te uiți că am dreptate. O să cer un
DVD și să vezi că am dreptate.
B_____ C______: Păi și ăla la penalty cade în cur în p..a mea. Îl dărâmă pe ăla.
V_________ I____-G______: Cum?
B_____ C______: Și ăla la penalty alunecă îl dă pe ăla cu totul.
V_________ I____-G______: L-a dat ușor, mă.
B_____ C______: Eee c…t! Tu te-ai uitat mă?
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V_________ I____-G______: Eu n-am văzut, nu.
B_____ C______: Mă frate, alunecă unul în fața lui ăla și îl dărâmă pe ăla cade în cap. Ca
să nu-ți mai zic de centrarea aia de care de 2-1 … p..a mea ăla rămâne singur cu portarul.
V_________ I____-G______: Nu, ei au avut doi împușcați veniți acia i-a scos, a avut doi
împușcați, dar slăbuți, dar bine mă una peste alta nu mai, ce să mai. Aia e. Gata. E … e
treabă încheiată din punctul meu de vedere. Ăăă … spune-i că vreau ăia acuma. Dă-i
telefon și spune-i: ,,Vezi, că te așteaptă ăla.” Să nu facă figuri că știi ce? Știi de unde îl iau?
Îl iau cu doi-trei băieți de … bine că nu cred eu că se pune problema așa.
B_____ C______: Nu se pune.
V_________ I____-G______: Nu se pune problema așa că suntem oameni serioși și nu se
pune problema așa. Sunt și ai mei. Ai înțeles?
B_____ C______: Da.
V_________ I____-G______: Personali, că eu n-am avut altceva. D-aia ți-am zis că nu pot
să vorbesc, nu pot să fac. Sunt ai mei personali și chiar îmi trebuiesc că îi ridicam mâine.
Dacă ieșea treaba bună eu am venit cu dragă inimă, știi?
B_____ C______: Normal.
V_________ I____-G______: Ai văzut. Eu i-am dat și …
B_____ C______: Da mă.
V_________ I____-G______: Dacă atât, trebuie atât. Eu îți spun ce pot și când pot, pot.
Când nu pot, nu pot. Nu e corect așa?
B_____ C______: Evident.
V_________ I____-G______: Ai văzut am fost corect și față de tine, am zis atât, atât. Păi
atâta aduce și i-am zis: ,,B_, tu restul faci ce vrei . Nu mă interesează. E problemea ta. Te
descurci. Și îl descurci și pe C______ și de C______ mai am eu grijă.” I-am spus: ,,Dacămi iese bine mâine seară și iese și astăzi că de C______ mai aveam eu grijă, de tine e
altfel.” Ai înțeles? Mă auzi?
B_____ C______: Da. Da mă, lasă. Hai. Întâlnește-te, te sună și gata. Hai.
V_________ I____-G______: Dă-i și tu un telefon și vorbește cu el.
B_____ C______: Da mă, da.
V_________ I____-G______: Asta e. Și mă suni înapoi și să-ți spună ție unde vrea să …
să oprim.
B_____ C______: Mă stabilește cu el exact. Eu îl sun ca să nu fie problemă …
V_________ I____-G______: Cum?
B_____ C______: … și să-ți zică exact locul și unde zici că asta e.
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V_________ I____-G______: Da. Da, da, da.
B_____ C______: Da mă, da.
V_________ I____-G______: Da. Dar o să opresc eu, o să vedem undeva, o să-l sun eu
mai târziu să … că nu știu dacă vrea să răspundă.
B_____ C______: Dar de ce nu spui tu dinainte ca să fie …
V_________ I____-G______: Hai, că o să spun eu unde. Să nu facă d-alea, că mai întârzie
o oră, mai întârzie o săptămână …
B_____ C______: Da mă, da. Vorbim.
V_________ I____-G______: Eu zic că era bine pentru el. Stai că mă sună el.
B_____ C______: Pa.
În ziua de 20.05.2017, la ora 14:51:44, M__________ H____ G______, utilizator al
postului telefonic nr. xxxxxxxxxxxx, apelează pe V_________ I____ G______, utilizator al
postului telefonic cu nr. xxxxxxxxxxxx, rezultatul fiind următorul:
V________ I____ G______: Da, H____!
MLADOVICI H____ G______: Ăăă… vino la METRO!
V________ I____ G______: La METRO!
MLADOVICI H____ G______: Da, da, da.
V________ I____ G______: Întoarce înapoi! Întoarce înapoi!(vorbește cu altă persoană)
Stai c-am plecat eu …[neinteligibil]… m-am și grăbit…
MLADOVICI H____ G______: Da, da, da. Vino la METRO!
V________ I____ G______:… Bine. În 3 minute sunt la METRO.
MLADOVICI H____ G______: Hai. Te aștept aici.
În data de 20.05.2017 are loc următoarea convorbire purtată în mediul ambiental de către
denunțătorul M__________ H____ G______ cu V_________ I____ G______. La 14:59:56
denunțătorul M__________ H____ G______ se întâlnește cu V_________ I____ G______
în parcarea unui centru comercial. Cei doi se salută prin strângerea mâinii și are loc
următoarea discuție:
M__________ H____ G______: Băi...ce dracu să fac...
V_________ I____ G______: Puteai mai mult! Puteai mai mult, mă, un pic acolo, mă!
M__________ H____ G______: Dacă n-am avut cum să...
V_________ I____ G______: Un pic mai mult... Tu ai văzut că eu am fost corect față de
tine și că...
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M__________ H____ G______: Păi știu, ce...
V_________ I____ G______:...nu-s vagabond și...
La ora 15:00:02 se observă cum denunțătorul M__________ H____ G______ probabil îi
remite o sumă de bancnote în lei lui V_________ I____ G______ pe care acesta le ia cu
mâna dreaptă și le introduce în buzunarul interior din stânga al hainei.
M__________ H____ G______: Te rog eu să-i numeri!
V_________ I____ G______: Hai, mă! Am încredere-n tine!
M__________ H____ G______: Te rog eu frumos!
V_________ I____ G______: Am încredere-n tine, că... Nu. Am încredere.
M__________ H____ G______: Deci cât am avut...?
V_________ I____ G______: Trei mii! Am încredere-n tine și nu...nu se pune problema.
M__________ H____ G______: Dar vreau să...neinteligibil...cu ăla...neinteligibil...
V_________ I____ G______: Cu cine?
M__________ H____ G______: Ăla...neinteligibil...
V_________ I____ G______: Nu, mă! Bă, ia fii atent! Tu nu mă cunoști pe mine, poate ne
mai întâlnim, poate ne-ntâlnim la anu’, nu e niciun fel de problemă...
M__________ H____ G______: Doamne-ajută! Să fim sănătoși!
V_________ I____ G______: Ia fii atent! Nu mai ți-i dau dinainte niciodată! Deci niciodată!
Poate nu-mi merge bine! Eu am vrut să-ți zic de-aseară...
M__________ H____ G______: Am înțeles.
V_________ I____ G______: „Bă, nu-mi merge bine, dă-i în morții mă-sii, dacă ți-i dau
dinainte! Nu-mi merge!”
M__________ H____ G______: Nu, da’ n-au mers, n-au...neinteligibil...
V_________ I____ G______: Băi! Puteai un pic mai mult! Știi ce voiam eu de la tine? Am
vrut să-ți zic de ieri. Mă, un „M_____ C_____”, da’ nu poți să duci la...neinteligibil...
M__________ H____ G______: Da.
V_________ I____ G______: Da’ un „M_____ C_____” voiam de la tine. M-ai înțeles?
M__________ H____ G______: Am încercat și-a fost...
V_________ I____ G______: Un „M_____ C_____” voiam de la tine. Și la p..ă ăsta...putea
la golul doi poate să ridice... A! Da’ vezi, că e și televizat, nu știu. Putea să ridice offside, să
nu... Observatorul ce v-a zis?
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M__________ H____ G______: Bine, bine.
V_________ I____ G______: Un pic mai mult voiam de la tine. Atât. Un pic mai mult. Da’...
Ăștia...da’ să-mi spui sincer. ...neinteligibil...de la Sepsi?
M__________ H____ G______: Ce?
V_________ I____ G______: Pe cuvânt de onoare! Că nu mă supăr! Ascultă-mă, că...
M__________ H____ G______: La ce să...neinteligibil...?
V_________ I____ G______: Sepsi ți-a zis ceva? A vorbit ceva?
M__________ H____ G______: Nu!
V_________ I____ G______: N-a vorbit nimic, nimic, nimic?
M__________ H____ G______: Nu. „Bună ziua, bună ziua! La revedere, la revedere!”
V_________ I____ G______: ...neinteligibil...doar știi cum e, nu era problemă,
da’...neinteligibil...
M__________ H____ G______: Asta e!
V_________ I____ G______: Bine, H____!
M__________ H____ G______: Hai!
V_________ I____ G______: Te pup! Ciao!
M__________ H____ G______: Te pup! Spor la treabă!
V_________ I____ G______: Merci! Ne-auzim! Pa!
M__________ H____ G______: Doamne-ajută! Pa-pa!
În ziua de 20.05.2017, ora 14:52:17, V_________ I____-G______, utilizator al postului
telefonic nr. xxxxxxxxxxxx apelează pe B_____ C______, utilizator al postului telefonic cu
nr. xxxxxxxxxxxx., rezultatul fiind următorul:
B_____ C______: Da.
V_________ I____-G______: Hai, că m-a sunat el și mi-a zis să mă duc la Metro.
B_____ C______: Ți-am zis că nu e …
V_________ I____-G______: Da. Nu se pune problema C______. Eu sunt băiat corect. Eu
sunt băiat cinstit. N-am … a și văzut. Pe mine m-a deranjat un pic chestia aia. ,,Domne,
înainte.” Că alea, că o fi …
B_____ C______: Păi eu am zis să fie că na!
V_________ I____-G______: Tu puteai să-i spui: ,,Bă, vezi că ăla nu e corect, e super
corect. Și nu-l cunosc de astăzi. Îl cunosc de 100 de ani.” Ai înțeles?
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B_____ C______: Mă, eu am zis ca să aibă omul confort. Eu pentru asta am vrut …
V_________ I____-G______: Deci, el avea de câștigat de la mine. Îți spune fratele tău, că
el avea de câștigat de la mine dacă încerca un pic mai mult. Un pic mai mult să se vadă și
la mine, să … Bă, că nu se poate, asta e. dar un pic mai mult așa. În fine una peste alta …
asta e. Nu mai …
B_____ C______: O fi pus și ăla presiune pe el cum mi-a zis el mie atunci la telefon.
V_________ I____-G______: Cum?
B_____ C______: O fi pus ăla presiune pe el înainte cum mi-a zis mie la telefon.
V_________ I____-G______: P..a mea.
B_____ C______: Că i-a zis ăla să nu se întâmple nimic.
V_________ I____-G______: Asta e. Hai mă, că dacă vrea putea.
B_____ C______: Dar de ce nu vrei tu cu …
V_________ I____-G______: Nu dacă vrea, dacă vrea putea un pic mai mult.
B_____ C______: Dar de ce nu vrei tu să vorbim cu trei etape înainte și să stai atunci ca
nebunul? De ce nu vrei cu trei înainte?
V_________ I____-G______: Cum?
B_____ C______: De ce nu vrei cu trei etape înainte?
V_________ I____-G______: Nu prea înțeleg că sunt în mașină.
B_____ C______: De ce nu vrei cu trei înainte să … cu trei etape înainte să vorbești și
aștepți în fiecare?
V_________ I____-G______: Știi tu cum e acuma? Nu depinde de mine și nu sunt eu cel
care decide, că dacă eram eu …
B_____ C______: Păi d-aia spune-le mă, propune-le că dacă nu măcar să asculte.
V_________ I____-G______: Eu dacă era după mine nu stăteam până în ultima secundă
și nu …
B_____ C______: Păi și atunci! Hai mă, cheamă-i la București să … să-i punem pe roate.
V_________ I____-G______: O să-i sun. Stai să vedem ce …
B_____ C______: Zii să vină …
V_________ I____-G______: … ce iese mâine și dacă iese mâine poate încep și fac o …
B_____ C______: Dar numai luni, marți, miercuri că de joi până duminică plec. Nu sunt în
țară.
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V_________ I____-G______: Stai să vedem ce … ce fac și te …
B_____ C______: Spune-i: ,,Bă hai bă!”
V_________ I____-G______: Auzi? Ia uită-te aia de miercuri sunt …
B_____ C______: Nimic, nimic, nimic. M-am uitat, dar în nici un caz acum. Luni.
V_________ I____-G______: Bine.
B_____ C______: Luni.
V_________ I____-G______: Da. Bine. Nu-i problemă. O să te sun eu. Eu ți-am zis. Î__
pare rău de el, că e și băiat amărât, e băiat cine știe ce șmecher. Bă, dacă era șmecher îl
durea în p..ă.
B_____ C______: Păi nu e mă, dar nici nu e javră că nu e frică. Îl ține ăla din lesă, jegosul
ăla.
V_________ I____-G______: Da. Nu-i nimic.
B_____ C______: Păi zilele ălelalte, că dacă eram eu acolo, stai liniștit că era pa și la
revedere. Lătrau lanțul la toți.
V_________ I____-G______: Ăăă! N-are nimica. Se putea și mai bine, se putea și mai rău.
E una peste alta. O mai fi altădată, o mai fi altceva, o …
B_____ C______: Lasă-l, că nu a făcut-o cu răutate, ascultă-mă pe mine.
V_________ I____-G______: Cum?
B_____ C______: Îți zic sigur că nu a făcut-o cu răutate sau să facă ceva invers, nu.
V_________ I____-G______: 100%, nu. Dar n-a fost ce trebuie. Ce-mi doream eu mai mult
un M_____ ,,…[neinteligibil]...”. Râde.
B_____ C______: Bine mă, nu e M_____ s-a terminat.
V_________ I____-G______: Asta îmi doream eu, știi? Ai înțeles?
B_____ C______: Nu există.
V_________ I____-G______: Cu Mariusică. Mariusică. Mariusică e fratele meu. Le
spuneam să nu mai intre, că nu mai are nici un rost.
B_____ C______: Mai stăm până la unu, hai plecăm de acuma.
V_________ I____-G______: da mă. Nu mai stați până la unu că pierdeți rata dați-vă în
p..a mea. Râde. E! Asta e una peste alta. Vedem ce o ieși. Ne auzim luni la telefon dar mai
cheamă-i mâine seară …
B_____ C______: Păi iese, că n-are de ce.
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V_________ I____-G______: E! Nu e. E presiunea mare, e altceva. Nu e. Știu eu …
Claudel nu, problema e că eu știu foarte bine ce vorbesc. Știu nu bine, foarte bine.
B_____ C______: Să vină să spună dinainte. Păi ce fac? Alerg să … mă duc în Elveția pe
banii mei.
V_________ I____-G______: Cadavrele sunt cele care … care sunt în … în …
B_____ C______: Mă, atunci mai stă un an și discutăm altfel.
V_________ I____-G______: Da. Mai vedem.
B_____ C______: Vedem de la început nu că o fi, că o păți.
V_________ I____-G______: Uite domne asta, asta și promit că n-ai nici un fel de
problemă da` trebuie făcută și un pic de echipă și …
B_____ C______: Păi! Ajutăm și d-asta dacă trebuie.
V_________ I____-G______: Trebuie. Trebuie schimbate mai multe. Acuma vedem ce o fi.
Vedem ce n-o fi. Vedem ce e. Ce se poate, ce nu se poate. Păi ce vrei să facem? Îmi pare
rău, dar …
B_____ C______: Fă mă o întâlnire. Ascultă-mă pe mine că …
V_________ I____-G______: Hai.
B_____ C______: … că îi conving eu pe toți.
V_________ I____-G______: Băga-mi-aș p..a în gura lor, că dacă ar depinde numai de
mine, eram eu șeful era altceva.
B_____ C______: Zi, mă, că ne vedem la cabinet la ministru la MTS și stăm liniștiți și
vedem acolo în sala de ședințe. Și nici nu știe despre ce e vorba. Și vorbim în sala de
ședințe acolo. Nici nu știu ăia despre ce vorba.”
Prin declarația din data de 08.06.2017, martorul M__________ H____ a declarat
următoarele: „ (V_________ G______) Mi-a spus că nu are decât 3000 de euro să îmi dea,
chiar dacă C______ B_____ îi spusese să îmi dea 2000 de euro partea mea, fără asistenți.
A precizat că a discutat cu Foresta Suceava, nu știu cu cine, pentru ca în schimbul unei
sume de bani aceștia să „țină „ și arbitrul. Mi-a spus că el dă aceste sume de bani din
partea echipei UTA A___, astfel încât să câștige Foresta Suceava în meciul cu Sepsi. A
subliniat că UTA este interesată de o victorie a lui Foresta, nu și de un egal. Prin această
înfrângere Sepsi, care era situată pe locul 2 în clasament, ar fi putut trece pe locul 3 și UTA
să fie favorizată să ajungă pe locul al doilea care îi asigura promovarea directă în L___ I.
(…) Referitor la cei 3000 de euro pe care mi i-a promis mie mi-a spus că pot să îi împart
cum vreau, câte 500 de euro la fiecare asistent, dacă vreau să îi dau și lui B_____ 500 de
euro. (…) A revenit în aceeași seară la mine în camera de hotel și mi-a adus 135 milioane
(lei vechi), adică echivalentul a 3000 de euro, pe care i-a numărat personal. Mi-a spus că
asistenților să le dau cât vreau eu, că pot să le spun că el mi-a dat 80 milioane. M-a
asigurat că va ajunge și el a doua zi la stadion, în jur de 9.
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Mi-a spus că știe de la B_____ că eu sunt un arbitru care știe cum să conducă meciul și că
pot să sancționez „o înjurătură” sau un penalty care e mai interpretabil, fără să bată la ochi
vreo intervenție a mea. De asemenea, a spus că „să se vadă „ că eu conduc meciul, în
sensul că patronii de la UTA să poată realiza că arbitrul e favorabil echipei Foresta. (…)
Apoi, ne-am întâlnit la ieșirea din Suceava, la Metro, și i-am restituit întreaga sumă. Mi-a
spus că se aștepta ca eu să îi ajut un pic mai mult, dar înțelege că nu am făcut acest lucru
pentru că meciul a fost televizat. A precizat că și-ar fi dorit să fiu un „M_____ C_____”.
Acesta este un fost arbitru din L___ a 3 despre care am auzit că a favorizat anumite echipe
în schimbul unor avantaje. (…)”
Fiind audiat, V_________ I____ G______ a declarat următoarele:
„Acum o lună și jumătate am fost contactat telefonic de un prieten din A___ – S___ S____,
care mi-a spus că mă va suna cineva de la UTA pentru a-mi propune ceva. După
aproximativ 2 zile m-a sunat pe nr meu xxxxxxxxxx Zoli, kinetoterapeutul de la UTA A___,
care mi-a propus să ajut echipa, iar eu i-am spus că vreau să discut doar cu cei care iau
deciziile în cadrul clubului UTA A___. La câteva zile m-a sunat S____ D____, despre care
știu că are o funcție de manager în cadrul echipei care mi-a spus că vrea să îi ajut și să
stabilim o întâlnire. După câteva zile m-am întâlnit cu el la Federație, unde amândoi aveam
de rezolvat niște probleme. Era în perioada în care UTA A___ juca la Călărași acasă și m-a
întrebat dacă cunosc pe cineva de la această echipă sau brigada de arbitrii ca să vorbesc
cu ei ca să îi lase pe cei de la UTA să câștige, dar eu i-am spus că nu cunosc pe nimeni.
S____ D____ mi-a spus că își dorea ca echipa UTA A___ să promoveze în L___ I, iar eu iam spus că îl pot ajuta doar dacă are un antrenor bun, motiv pentru care i l-am recomandat
pe Nicolo Napoli. (...)
Pentru deplasările în beneficiul UTA aceștia îmi decontau cheltuielile. S____ D____ le
deconta, dar numai după ce îl întreba pe Meszar. Eu nu îl cunosc personal pe Meszar, dar
toți îmi spuneau că el e șeful.
La începutul săptămânii 15-21.05.2017 l-am contactat telefonic pe M_______, fostul
președinte al Forestei Suceava (care s-a numit înainte Rapid Suceava). Acesta a fost muți
ani președinte la această echipă și cunoștea pe toată lumea (staff și echipă). M-am
deplasat la Suceava singur, m-am întâlnit cu M_______ și cu antrenorul principal al
echipei, cu care am discutat la un restaurant de lângă stadion și le-am transmis oferta din
partea clubului UTA, spunându-le că se va da conducerii formate din cei doi suma de xxxxx
de euro pentru egal și xxxxx de euro la victorie, pe care să îi împartă echipei (jucători,
echipă și staff). M_______ și antrenorul – T________ C_______ au acceptat oferta,
spunând că nu au mai luat de mult salariile (de 5 luni) și M_______ a promis că se va
ocupa și de brigada de arbitri, în sensul ă le va da o parte din bani și acestora pentru a
ajuta echipa Foresta Suceava să câștige împotriva lui Sepsi. Le-am spus că detaliile
urmează a fi stabilite vineri seara cu reprezentanții clubului UTA, iar eu le-am spus că nu
voi mai veni, dar M_______ a vrut neapărat ca eu să fiu acolo pentru că în mine are
încredere. Nu am cunoștință cum ar fi împărțit această sumă de bani. După această
discuție am plecat la A___ și m-am întâlnit la Hotel M____ cu C______ D_____, care a
venit primul, căruia i-am spus pe scurt ce am făcut, iar când i-am transmis suma a rămas
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surprins pentru că eu am transmis euro, iar el crede că suma era în lei. Am așteptat să
vină D____ S____, care după ce a sosit mi-a spus că suma de bani pe Foresta era în lei.
După aceea, l-am sunat pe M_______ și i-am spus că am înțeles greșit suma și că era
vorba de xxxxx/xxxxx de lei, nu de euro. M_______ mi-a spus că mă va suna într-o oră.
Peste o oră acesta m-a sunat să îmi spună că acceptă și că vrea ca vineri să in și eu la
întâlnirea dintre el și reprezentanții clubului UTA. Prin urmare, S____ a spus că va trimite
pe cineva la Suceava. Eu am mers la Roșiori. S____ D____ mi-a decontat pentru această
deplasare suma de aproximativ 300 de euro.
De fiecare dată când vorbeam la telefon cu S____ D____, acesta mă contacta pe watsapp
telefonic sau prin text. Urmează să caut acasă celălalt telefon de pe care am vorbit cu UTA
și să îl predau organelor de urmărire penală.
Pe drumul spre Roșiori D____ S____ m-a sunat să îmi zică să rezolv și cu echipa de
arbitrii. Cred că se gândeau că la această sumă Foresta nu va mai ține și arbitrii.
Nu mi-a spus nimic cu privire la sume. Prin urmare, a doua zi l-am sunat pe B_____
C______ și l-am întrebat care este arbitrul din meciul Foresta- Sepsi. M-a sunat înapoi și
mi-a spus că este M__________ și eu i-am spus că vreau să vin să discut cu B_____ la
București. Pe 18.05.2017 m-am întâlnit cu B_____ și i-am explicat că vreau să vorbesc cu
arbitrul M__________ pentru a stabili dacă poate să ajute echipa Foresta pentru că UTA
este interesată să urce pe locul al 2 –lea. B_____ a zis că mă poate ajuta și să mergem să
vorbim cu el. B_____ l-a sunat și ne-am întâlnit cu M__________, pe care el îl cunoștea
foarte bine. Me-am întâlnit cu el, am stat de vorbă într-o parcare, iar B_____ mi-a zis să îi
dau arbitrului M__________ suma de xxxxx lei înainte de meci, iar pentru B_____ xxxxx
de lei, după meci, ori prin M__________, ori eu direct. Eu i-am explicat că nu pot să iau
acum hotărârea pentru că trebuie să discut cu cei de la UTA. Inițial am zis că nu mă mai
duc la Suceava, dar ei au zis că numai cu mine vor să vorbească. A rămas să mă văd la
Suceava cu arbitrul. Le-am spus că discut cu cei de la UTA și vedem cum facem. I-am
transmis domnului S____ D____ și mi-a spus să merg la Suceava să rezolv problemele
acolo. A doua zi am plecat la Suceava cu fiul meu A_____, care nu a avut cunoștință de
nimic din toate cele întâmplate. M-am cazat la un hotel recomandat de M_______ în
aceeași cameră cu fiul meu. L-am sunat pe C______ D_____ pe drum și mi-a spus că vine
el cu G_________ D______ C_____. Le-am rezervat și lor o cameră, dar ei își rezervaseră
separat 2 camere. Eu mi-am plătit singur camera. (...)
Tot cu acest prilej s-a discutat problema arbitrilor și D_____ și G_________ nu aveau alți
bani la ei, iar Suceava nu a vrut să țină și arbitrii, au hotărât ca eu să îl sun pe S____, de
pe numărul cu 002, pe care am stabilit în folosesc în discuțiile cu aceste meciuri. L-am
sunat pe la ora 22.00, iar acesta a zis că trebuie să îl întrebe pe Meszar. I-am spus că nu
știu ce sumă, dar merg să vorbesc cu arbitrul.
După aceea eu cu D_____, G_________ și M_______ am mers la hotelul nostru la
restaurant. La un moment dat G_________ a adus banii din cameră și i-a arătat lui
M_______. Erau și în lei și în euro. Banii se dădeau după meci, în caz de victorie.
M-a sunat B_____ să îmi zică că arbitrul Mladionovici a ajuns și să mă duc să iau legătura
cu el. L-am sunat și m-am întâlnit cu acesta în camera lui de hotel.
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Acesta mi-a cerut banii înainte de meci, pentru el și B_____. Am vorbit cu D____ și i-am
spus că mi-a cerut înainte și i-am spus că eu am la mine suma de 3000 de euro pe care îi
avea fiul meu pentru a-și cumpăra o mașină. Am stabilit cu D____ să îi dau eu de la mine,
iar UTA urma să mi-i trimită după aceea.
Precizez că eu i-am dat lui M__________ suma de xxxxx de lei, iar suma promisă pentru
B_____ urma să o remit când mă întâlneam cu acesta.
I-am spus lui H____ să dea penalty pentru Foresta și să fluiere corect, iar dacă Sepsi
aduce injurii pe teren să le dea cartonaș roșu.
După ce am vorbit cu M__________, m-am întors la hotel să iau banii. În restaurantul de la
hotel erau D_____, G_________ și M_______. L-am sunat pe fiul meu să îmi aducă banii,
iar în acest interval am vorbit cu cei trei, cărora le-am comunicat că mi-a cerut arbitrul să le
dau banii înainte. Mi-au zis să pun banii de la mine dacă am vorbit cu D____. Am plecat să
îi duc banii lui M__________. După ce i-am dat banii lui M__________ m-am întors la
hotel, unde era și D_____ C______, care rămăsese singur. I-am spus că am dat banii
arbitrului.
După ce m-am întors, l-am sunat pe B_____ și i-am povestit că i-am dat 3000 de euro
arbitrului și că rămâne să îi dau și lui după aceea partea lui. Mi-a spus să vină patronii de la
UTA A___ să vorbească cu el la București că el îi poate ajuta. Nu știu exact cum, probabil
prin negocierea directă cu arbitrii și observatorii.
Toți trei știau că banii se dau arbitrului pentru a ajuta echipa Foresta Suceava să câștige
meciul împotriva Sepsi Sf G_______ prin acordarea unui penalti sau lovituri libere care sunt
discutabile, precum și prin acordarea unui cartonaș rosu la injurii pe teren. (…)
După aproximativ o oră, am fost sunat de către M__________ care mi-a spus să vin în
parcarea Metro din Suceava unde m-am și întâlnit cu el pentru a-mi restitui cei xxxxx lei.
(...).”
3.3. Fapta de dare de mită din 02.06.2017, prev. de art. 290 alin. 1 Cpen cu aplic. art.
308 Cpen.
La data de 02.06.2017, inculpatul B_____ C______ a oferit suma de 3.000 de lei
martorului-denunțător, arbitrul H____ M__________, înainte de meciul Progresul SpartacA__ Regal din cadrul Campionatului de Fotbal organizat în sezonul 2016-2017 de Asociația
Municipală de Fotbal București, pentru a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu, în sensul de
a arbitra favorabil echipei Progresul Spartac, astfel încât aceasta să câștige campionatul,
iar pe data de 20.06.2017 i-a remis suma de 1000 de lei, din totalul celor 3000 de lei (restul
de 2000 de lei a fost remis celorlalți doi arbitri asistenți – G_______ V_______ și S_____
A_____ R_____ după finalizarea meciului din 02.06.2017), întrucât Progresul Spartac a
câștigat cu 1-0 acel meci.
Astfel, Asociația Municipală de Fotbal București organizează și meciurile de fotbal din
cadrul Ligii a IV-a. În play-off-ul din Campionatul de Fotbal 2016-2017 din L___ a 4-a
București se luptau pentru obținerea primului loc, care aducea calificarea la barajul pentru
accesul în L___ a 3-a, echipele Progresul și Progresul Spartac. În meciul din 02.06.2017
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dintre Progresul Spartac și A__ Regal, interesul inculpatului B_____ C______ G______
era ca Progresul Spartac să câștige, pentru a avea un avantaj în meciul de finală cu
Progresul. Prin urmare, inculpatul B_____ C______ a dorit să favorizeze echipa Progresul
Spartac, motiv pentru care, la data de 02.06.2017, i-a oferit arbitrului de centru,
M__________ H____, înainte de începerea meciului, suma de 3000 de lei ca să câștige
Progresul Spartac. Întrucât M__________ H____ i-a restituit banii și i-a spus că vor vorbi
după meci, având în vedere și faptul că Progresul Spartac a câștigat respectivul meci cu 10, în aceeași seară, B_____ C______ i-a trimis un mesaj cu textul „sună-mă!”. La data de
19.06.2017, M__________ H____ l-a contactat telefonic pe B_____ C______ să îl întrebe
ce s-a întâmplat la meciul Progresul Spartac - Voința Crevedia, prilej cu care suspectul i-a
spus că trebuie să se întâlnească cu el „pentru că pe ăia doi i-a făcut, mai are unul”. La
data de 20.06.2017, M__________ H____ și inculpatului C______ B_____ s-au întâlnit în
zona Federației Române de Baschet, situată pe ____________________________ 2 din
București, prilej cu care suspectul i-a remis suma de 1000 de lei, spunându-i că „au fost
3000, câte 1000 pentru fiecare” (arbitrul de centru și cei 2 asistenți). Totodată, a confirmat
că banii au fost remiși pentru ca Progresul Spartac să câștige în meciul cu A__ REGAL.
Așa cum reiese din declarația martorului M__________ H____, precum și din proceseleverbale de redare a convorbirilor telefonice purtate cu inculpatul, B_____ C______
încearcă să protejeze interesele echipei Progresul Spartac, prin numirea unor arbitrii de
centru pe care îi poate controla. În acest sens, el îi oferă suma de 3000 de lei lui H____
M__________ înainte de meciul Progresul Spartac – A__ Regal din data de 02.06.2017,
orele 18.00. Pentru a fi sigur de colaborarea arbitrului H____ M__________, îl sună pe
data de 01.06.2017, de două ori, pentru a-l întreba când poate trece pe la el în seara
respectivă să „vorbească ceva”. Totodată, îl contactează pe G________ R_____, căruia în
comunică faptul că va arbitra meciul dintre Progresul și Termo, care se disputa pe același
stadion, orele 16.00, spunându-i că „Termo e al nostru” și că cei doi arbitri asistenți
„S_____ și B___” (G_______ V_______) sunt în echipă cu H____ M__________, pentru
că G________ R_____ se descurcă și singur. După meci, B_____ C______ și H____
M__________ nu s-au mai întâlnit până pe data de 20.06.2017, prilej cu care B_____
C______ i-a remis arbitrului de centru suma de 1000 de lei, explicându-i că au fost 3 sume
de 1000 de lei, care s-au împărțit egal, câte 1.000 pentru fiecare din cei 2 arbitri asistenți și
1.000 pentru H____ M__________.
3.4. Analiza mijloacelor de probă
În ziua de 31.05.2017, ora 13:13:25, B_____ C______, utilizator al postului telefonic nr.
xxxxxxxxxxxx, este apelat de M__________ H____ G______, utilizator al postului telefonic
nr. xxxxxxxxxxxx, rezultatul fiind următorul:
B_____ C______: HORICĂ, ce faci tată?
M__________ H____ G______: Salut, C______! Bine, ce să fac? La ... la serviciu. Sunt cu
... eram cu un pacient.
B_____ C______: Am înțeles. Am vorbit cu ... L_______. Te bagi la un joc la noi la ...
primele două locuri. Vineri. Dacă poți la 6.
M__________ H____ G______: Ăla, da,da,da.
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B_____ C______: Îhî.
M__________ H____ G______: În cazu’ în care ... Că eu aștept încă delegările.
B_____ C______: Da. Știu.
M__________ H____ G______: Nu s-au ... nu s-au trimis. Io dacă ...
B_____ C______: Nu știu. Habar n-am!
M__________ H____ G______: Păi, nu. Nu s-au trimis. Nu s-au trimis ... Io dacă e să nu
... deci, băgați-mă la el ...
B_____ C______: Da.
M__________ H____ G______: Și în cazu’ în care primesc ...
B_____ C______: Gata!
M__________ H____ G______: Anunț ... vă anunț în secunda doi ...
B_____ C______: Bine.
M__________ H____ G______: Că vin sau nu. Da?
B_____ C______: Perfect. Te-am pupat! Pa!
M__________ H____ G______: Bine, C______! Pa! Pa! Pa!
În ziua de 31.05.2017, ora 17:53:29, B_____ C______, utilizator al postului telefonic nr.
xxxxxxxxxxxx, primește de la postul telefonic cu nr. xxxxxxxxxxxx., utilizat de către
M__________ H____ G______, un mesaj, rezultatul fiind următorul: „ trimite-mi te rog
numele si numerele de telefon ale asistentilor si celui de-al 4-lea oficial.”
În ziua de 31.05.2017, ora 17:54:40, B_____ C______, utilizator al postului telefonic nr.
xxxxxxxxxxxx, trimite către postul telefonic cu nr. xxxxxxxxxxxx., utilizat de către
M__________ H____ G______, un mesaj, rezultatul fiind următorul: „Maine i stabileste nea
S____ si te sun!”
În ziua de 31.05.2017, ora 17:54:55, B_____ C______, utilizator al postului telefonic nr.
xxxxxxxxxxxx, trimite către postul telefonic cu nr. xxxxxxxxxxxx., utilizat de către
M__________ H____ G______, un mesaj, rezultatul fiind următorul: „ Nici nu le punem pe
site.”
În ziua de 01.06.2017, ora 12:14:32, B_____ C______, utilizator al postului telefonic nr.
xxxxxxxxxxxx, este apelat de către M__________ H____ G______, utilizator al postului
telefonic nr. xxxxxxxxxxxx., rezultatul fiind următorul:
B_____ C______: HORICĂ! Ce faci, tată? La muncă?
M__________ H____ G______: Salut, C______! Nu, nu, nu! Sunt cu fetița p-acasă.
B_____ C______: Am înțeles. Ă...cu G_____ V_______ și cu S_____.
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M__________ H____ G______: Ok. Să-mi trimiți și mie numerele lor, dacă...
B_____ C______: Da. Îți trimit numerele lor, aștept confirmarea lu’ V_______, să poată
să...să-mi zică dacă scapă de la...de la muncă, că știi, ăsta muncește din greu.
M__________ H____ G______: Am înțeles. Și al patrulea oficial?
B_____ C______: Al patrulea...o să fie, cred că nea S____ PĂUNU, nu știu. Ori
pe...neinteligibil..., ori pe G________ R_____...
M__________ H____ G______: Aha...
B_____ C______: Ei vin acolo oricum.
M__________ H____ G______: Am înțeles. Am înțeles.
B_____ C______: Da. Îți trimit număru’ lu’ S_____ acum, ca să-l ai.
M__________ H____ G______: Ok. Bine.
B_____ C______: Să fie...bine... Când vorbim și noi ceva?
M__________ H____ G______: Păi nu știu, vorbim acolo.
B_____ C______: Te sun eu.
M__________ H____ G______: Bine. Bine.
B_____ C______: Pa! Pa!
În ziua de 01.06.2017, ora 12:18:15, B_____ C______, utilizator al postului telefonic nr.
xxxxxxxxxxxx, trimite către postul telefonic cu nr. xxxxxxxxxxxx., utilizat de către
M__________ H____ G______, un mesaj, rezultatul fiind următorul: „+40 (xxxxxxxxxxxx
A_____ S_____”
În ziua de 01.06.2017, ora 14:28:49, B_____ C______, utilizator al postului telefonic nr.
xxxxxxxxxxxx, trimite către postul telefonic cu nr. xxxxxxxxxxxx., utilizat de către
M__________ H____ G______, un mesaj, rezultatul fiind următorul: „00 40 (xxxxxxxxxxxx
V_______ G_______”
În ziua de 01.06.2017, ora 13:11:17, B_____ C______, utilizator al postului telefonic nr.
xxxxxxxxxxxx, este apelat de către G________ R_____, utilizator al postului telefonic nr.
xxxxxxxxxxxx., rezultatul fiind următorul:
B_____ C______: Da, R_____!
G________ R_____: Salut, CLAU! Ce faci?
B_____ C______: Ce faci, tată?
G________ R_____: Ce să fac?! Uite, acasă. Ți-a lăsat S____ aia, CLAU?
B_____ C______: Ă...da. Sunt la mine. Mâine vii la meci, da?
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G________ R_____: Ce meci?
B_____ C______: Și la 4 și la 6! Să vedem la care.
G________ R_____: Păi nu...
B_____ C______: Hai, mă, taci, mă! Păi dacă-ți zic eu! E cum îți zic eu!
G________ R_____: A! ...neinteligibil...
B_____ C______: Păi...
G________ R_____: Ce... Cum se joacă mâine?
B_____ C______: Progresul cu Termo...
G________ R_____: Așa... Și Regal Sport...
B_____ C______: Și Regal cu...
G________ R_____: Spartac?
B_____ C______: Spartac! La ăla e M__________ și tu la primul. Noi am pus că e
CHIVULETE la primul, da’ CHIVULETE e plecat în Italia, deci tu o să arbitrezi.
G________ R_____: Aha...
B_____ C______: N-a prins avionul, p..a mea, asta e. Ai arbitrat tu. Și vorbim acolo.
G________ R_____: Îhm. Da.
B_____ C______: Da. Că e Termo al nostru.
G________ R_____: Da.
B_____ C______: Vorbim mâine. Pregătit de joc, da? Vezi, să alergi!
G________ R_____: Da, da, da.
B_____ C______: Bine. O să... Nici nu știu cu cine... Zi cu cine vrei! Sună-l pe M________!
Dai de el?
G________ R_____: Nu știu, o să-ncerc. Da’...cine mai e? Păi nu știu ce asistenți o savem!
B_____ C______: Păi...cu SOFIR și cu M________. Nu e bine?
G________ R_____: E ok.
B_____ C______: Păi e bine de tot. Și dincolo e M__________...
G________ R_____: Dacă nu sunt ăștia...
B_____ C______: Păi cine?
G________ R_____: P-ăștia nu i-ai băgat? Pe B___, pe S_____, p-ăștia, nu?
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B_____ C______: Ba da, sunt cu M__________.
G________ R_____: A! Sunt în partea aia?
B_____ C______: Las-o așa, că tu te descurci singur.
G________ R_____: Bine.
B_____ C______: Da? Ia sună-l pe M________! Dă de el! Și zi-i să mă sune!
G________ R_____: Bine, hai!
B_____ C______: Că nici tasu’ n-a dat de el. Pa!
G________ R_____: Pa!
În ziua de 01.06.2017, ora 17:07:14, B_____ C______, utilizator al postului telefonic nr.
xxxxxxxxxxxx, este apelat de către M__________ H____ G______, utilizator al postului
telefonic nr. xxxxxxxxxxxx., rezultatul fiind următorul:
B_____ C______: HORICĂ, ce faci? Ai dormit?
M__________ H____ G______: Salut, C______! Nu, am fost la antrenament.
B_____ C______: Am înțeles. Când trec și eu pe la tine? Mai târziu, să se oprească ploaia,
ă?
M__________ H____ G______: Da. Eu acuma sunt la un grătar cu...niște prieteni.
B_____ C______: Dă-mi tu un semn când ajungi spre casă. Când vrei tu.
M__________ H____ G______: Îhm. Bine, bine.
B_____ C______: Trec eu pe la tine.
M__________ H____ G______: Bine.
B_____ C______: Cât o fi, 8-9-10, nu contează!
M__________ H____ G______: Bine. Bine, C______!
B_____ C______: Merci! Pa!
M__________ H____ G______: Te pup! Pa!
În ziua de 02.06.2017, ora 20:13:24, B_____ C______, utilizator al postului telefonic nr.
xxxxxxxxxxxx, trimite un mesaj text către H____ M__________, utilizator al postului
telefonic nr. xxxxxxxxxx., rezultatul fiind următorul: ”Sună mă”
În ziua de 02.06.2017, ora 20:33:02, B_____ C______, utilizator al postului telefonic nr.
xxxxxxxxxxxx, este apelat de către S_____ A_____, utilizator al postului telefonic nr.
xxxxxxxxxxxx, rezultatul fiind următorul:
B_____ C______: Da, mă! Vino la…
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S_____ A_____: Ce faci, tati?
B_____ C______: Ești cu mașina? Bravo!
S_____ A_____: O să mă lase ăștia. Merci!
B_____ C______: Dă-l în p..a mea! Vino, vino cu… B___ la...
S_____ A_____: Ce p..a mea!
B_____ C______: P_______.
S_____ A_____: Păi da, o să vin cu B___. Unde?
B_____ C______: Vino cu el la, la P_______, la D___. La sală.
S_____ A_____: Da?
B_____ C______: Hai că știe S____ unde e.
S_____ A_____: Bine, tati!
B_____ C______: Hai! Pa!
S_____ A_____: Pa, pa!
B_____ C______: Eu îs acolo. Pa.
S_____ A_____: Bine. Te pup! Pa.
În ziua de 19.06.2017, ora 19:07:21, B_____ C______, utilizator al postului telefonic nr.
xxxxxxxxxxxx, este contactat de către H____ M__________, utilizator al postului telefonic
nr. xxxxxxxxxx., rezultatul fiind următorul:
B_____ C______: da, Horică, pă unde ești tată, te-ai întors?
H____ M__________: te pup, C______. Da,da,da m-am întors și eu din concediu.
B_____ C______: trec diseară pă la, pă la tine că pe ăia doi i-am făcut, mai am unu.
H____ M__________: da?
B_____ C______: da, da.
H____ M__________: am înțeles. Băi, nu am cum că trebuie să ajung undeva cu fii-mea.
B_____ C______: da
H____ M__________: ăăă...mâine sunt iară full cu programul, ne vedem miercuri dacă poți,
te rog?
B_____ C______: când ești liber te rog sună-mă, și în special seara după opt, nouă mi-e
simplu să ajung la tine, la Pompilică.
H____ M__________: ok, ok
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B_____ C______: nu e bine așa?
H____ M__________: bine, perfect, perfect.
B_____ C______: cel mai bine, hai te pup.
H____ M__________: bine, ne auzim miercuri.
B_____ C______: la baraj poți? Poți la baraj, sâmbătă?
H____ M__________: păi ce să fac? Că nu știu unde?
B_____ C______: păi ești indisponibil sau nu ești indisponibil?
H____ M__________: nu, sunt disponibil.
B_____ C______: bine, hai că vorbim atunci când ne vedem că nu le termină până atunci,
pa.
H____ M__________:bine hai, te pup, te pup.
În ziua de 19.06.2017, ora 19:22:05, de către B_____ C______, utilizator al postului
telefonic nr. xxxxxxxxxxxx, care este contactat de către H____ M__________, utilizator al
postului telefonic nr. xxxxxxxxxx., convorbire înregistrată pe suportul optic inscripționat ,, cd
3332A 2017 si 749DGA2017”, rezultatul fiind următorul:
B_____ C______: da, Horică!
H____ M__________: âââ, mâine pe la, hai că am reușit să-mi fac o gaură în program
măine pă undeva pă la două, două jumate dacă e, să ne vedem pe undeva?
B_____ C______: da, da sună-mă că nu știu pe unde sunt. În mod normal trebuie să fiu la
AMF da dacă, aoleuuu mâine e comisie de disciplină la Federație. Sună-mă! Sună-mă și
ne vedem oricum într-un fel. Ne găsim un loc sau dacă vrei astăzi dar mai pe seară.
H____ M__________: nu că nu am cum, astă seară n-am cum e, mi-e imposibil. Bine hai
că ne auzim măine.
B_____ C______: sună-mă și ne găsim.
H____ M__________: ne auzim măine pe la prânz.
B_____ C______: da mă, da!
H____ M__________: 11, te sun
B_____ C______: fără probleme.
H____ M__________: te pup, pa.
În ziua de 19.06.2017, ora 19:22:05, de către B_____ C______, utilizator al postului
telefonic nr. xxxxxxxxxxxx, care este contactat de către H____ M__________, utilizator al
postului telefonic nr. xxxxxxxxxx., convorbire înregistrată pe suportul optic inscripționat ,, cd
3332A 2017 si 749DGA2017”, rezultatul fiind următorul:
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B_____ C______: da, Horică!
H____ M__________: salut domnule, ce faci?
B_____ C______: pă unde ești? Eu sunt pe la AMF, mai stau un pic și mă duc spre
Federație.
H____ M__________: a, am înțeles! Eu sunt acum undeva pe la Universitate, da mă duc
că am un pic de treabă, dacă e, tu când ajungi la Federație? Putem să ne vedem undeva
pe la doua, să zic?
B_____ C______: da, mă, da, sună-mă și ne vedem că o să fiu în zonă acolo sută la sută.
H____ M__________: da, sau?
B_____ C______: da, da
H____ M__________: hai că mă mai gândesc dacă e.
B_____ C______: sună-mă și ne găsim, dacă nu seara trec eu pe la tine.
H____ M__________: nu, păi nu.
B_____ C______: nu e bine..
H____ M__________: da, acum am reușit să plec un pic de la servici și mai am un pic
gaură. Ăă, păi ne vedem atuncea, știi unde ne vedem? Ne vedem acolo lângă Federația de
Baschet, e părculețu ăla.
B_____ C______: da, mă, știu, e bine.
H____ M__________: ___________________________> B_____ C______: știu, da mă
suni înainte și ne vedem.
H____ M__________: bine, pe la doua, ți-am zis.
B_____ C______: da mă da, pa.
H____ M__________: hai te pup, ciao.
În data de 20.06.2017, între denunțătorul M__________ H____ G______ și B_____
C______, are loc o convorbire în mediu ambiental, rezultatul fiind următorul. Înregistrarea
începe la ora 13:50:40 M__________ H____ G______ care se întâlnește cu B_____
C______ și are loc următoarea discuție:
M__________ H____ G______: Ce faci domnu’?
B_____ C______: Ce să fac! La treabă….?
M__________ H____ G______: Da, da, am avut…
B_____ C______: …[neinteligibil]...
M__________ H____ G______: Da, păi! A fost…
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B_____ C______: Bine, că oamenii m-au atacat atunci pe moment, de pe loc.
M__________ H____ G______: Cine?
B_____ C______: Oamenii, S_____ și cu ălălalt.
M__________ H____ G______: A!? E na!
B_____ C______: Da. Au venit la mine pe loc, acasă….
La ora 13:51:01 B_____ C______ îi dă mai multe bancnote a 100 de lei lui M__________
H____ G______.
M__________ H____ G______: Bă ești nebun?! Câți sunt?
B_____ C______: Zece. Trei ori zece. treizeci.
M__________ H____ G______: A! Am înțeles. Dă-i în…
B_____ C______: Ce zici? Ești la baschet?
M__________ H____ G______: Da, mă duc că am un pic de treabă și…Ce să-i faci?!
B_____ C______: Mă duc până la Federație și după aia mă duc pe la…
M__________ H____ G______: Bă, bine că au dat ăia gol în minutul 94…
B_____ C______: Oricum îi dovedea pe ăștia, pe Progresul, în ultima etapă, că Regalu'
erau mai buni decât Progresul.
M__________ H____ G______: Da.
B_____ C______: Da. Clar au fost mai buni. Oricum bine că…Era bine și dacă scăpau și
cu egal.
M__________ H____ G______: Îhm.
B_____ C______: P…a mă-sii! Asta e, n-au avut doctor, acum să fie sănătoși.
M__________ H____ G______: Da bă, dar ce…!
B_____ C______: Dar nici nu scrie nicăieri în ROAF, au avut dreptate și ei. Măi nene, noi
am luat un doctor și doi asistenți medicali.
M__________ H____ G______: Da.
B_____ C______: Că ne-am gândit că dacă se întâmplă ceva să… Două ambulanțe, deși
zice doar una. Dacă ziceau doi doctori, aduceam doi doctori. Dar dacă a zis numai pentru
jocurile de L___ a-3-a și barajul scrie că nu e joc de L___ a-3-a. P…a mă-sii!
M__________ H____ G______: Da… Ce nebunie face!
B_____ C______: Morții mă-sii! Să se descurce.
M__________ H____ G______: (râde)
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B_____ C______: Ce să mai…! Hai, hai. Pa.
M__________ H____ G______: Hai, te pup. Doamne ajută, pa-pa
La ora 13:51:53 M__________ H____ G______ și B_____ C______ se despart. Se
termină înregistrarea.
Din declarația martorului H____ M__________ din 08.06.2017 reiese:
„ B_____ C______ m-a contactat telefonic pe 31.05.2017, pentru a mă întreba dacă vin să
arbitrez meciul Progresu Spartac cu A__ Regal, ce avea loc pe 02.06.2017, în L___ a 4 a și
dacă ne putem întâlni, iar eu i-am spus că ne vom auzi.
În data de 02.06.2017, în jurul orelor 16.00, m-am întâlnit inopinat cu B_____ C______ în
fața vestiarelor. Acesta se afla în zona de intrare în vestiare, iar eu sosisem la stadion cu 2
ore înainte de meci, conform regulamentului.
Nu era nimeni în respectiva zonă, pentru că în această perioadă se desfășura un alt meci.
B_____ a scos din buzunar suma de 3000 de lei și mi i-a băgat în buzunarul pantalonilor
spunându-mi că mi-i dă ca să câștige Progresu Spartac. Eu am rămas uimit, dar i-am
restituit banii, spunându-i că discutăm după meci.
Miza era să câștige Progresu Spartac, în detrimentul echipei clasate pe locul al doilea –
Progresu, pentru a accede în L___ a 3 a.
După finalizarea meciului, cu 1-0 pentru Spartac, gol dat în minutul 94, am mers în vestiare
și am primit un mesaj de la B_____ cu textul „sună-mă!”, dar eu nu l-am mai contactat. Pe
data de 06.06.2017 B_____ m-a sunat să mă felicite pentru meciul din L___ I pe care l-am
arbitrat, fără să îmi spună nimic în legătură cu meciul din 02.06.2017.”
Prin declarația din 20.06.2017, martorul H____ M__________ a declarat:
„În data de 19.06.2017, în jurul orelor 19.07 l-am sunat pe B_____ C______, în calitatea sa
de secretar general al AMFB, pentru a-l întreba ce s-a întâmplat la meciul de baraj din data
de 17.06.2017 dintre Progresu Spartac și Voința Crevedia, întrucât aflasem că nu s-a mai
disputat din cauza faptului că echipa gazdă nu a avut medic la stadion.
La începutul convorbirii acesta mi-a spus direct că vrea să se întâlnească cu mine pentru a
„rezolva și cu mine, întrucât cu ceilalți doi a rezolvat”. Eu am înțeles că se referă la
remiterea sumei de 3000 de lei oferită la meciul din 02.06.2017, lăsându-mă să înțeleg că a
remis sume de bani și celor doi arbitrii asistenți de la acel joc.”
După întâlnirea cu inc. B_____ C______ din 20.06.2017, martorul H____ M__________ a
declarat:
„La data de 20.06.2017, la ora 12.52, l-am contactat telefonic pe B_____ C______ pentru a
stabili întâlnirea despre care am vorbit în seara de 19.06.2017. Am stabilit să ne vedem în
jurul orelor 14.00. M-am deplasat în zona Federației Române de Baschet, situată pe
____________________________ 2 în București, unde m-am întâlnit cu B_____ C______.
Am stat cu acesta de vorbă pe o alee a parcului din zonă. B_____ C______ era foarte
grăbit pentru că trebuia să ajungă la Federația Română de Fotbal. Ne-am întâlnit, ne-am
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salutat, am dat noroc cu mâna dreaptă. Mi-a spus că imediat după meciul din 02.06.2017,
asistenții mei S_____ și celălalt au mers la el imediat după meci. Imediat după acest
moment, B_____ C______ mi-a întins o sumă de bani, formată din bancnote de 100 de lei.
Bancnotele erau pliate în două, nu au fost prinse cu nimic și nici nu au fost puse în plic. Eu
am luat bancnotele cu mâna dreaptă și le-am numărat. B_____ mi-a spus că sunt zece,
adică zece milioane. Că au fost 3 ori 10, adică treizeci de milioane (lei vechi). Prin aceasta
a vrut să îmi spună că s-a dat câte zece milioane pentru fiecare dintre noi: eu și cei doi
arbitrii asistenți: S_____ A_____ și G_______ V_______.
La întâlnirea anterioară cu B_____ C______ am stabilit că banii veneau pentru victoria
echipei Progresul Spartac.
În play-off-ul din liga a 4-a București se luptau pentru obținerea primului loc care le aducea
calificarea la baraj echipele Progresul și Progresul Spartac. În meciul dintre Progresul
Spartac și A__ Regal interesul era ca Progresul Spartac să câștige pentru a avea un
avantaj în meciul de finală cu Progresul. Astfel, prin victoria de la meciul din 02.06.2017,
Progresul Spartac a realizat 9 puncte, iar Progresul avea doar 7.
Plecând de la acest fapt, B_____ a afirmat că și dacă nu dădea gol Progresul Spartac în
meciul A__ Regal, oricum Progresul Spartac o învingea pe Progresul, întrucât Progresul
era mai slabă decât A__ Regal. Prin urmare, șansele lui Progresul Spartac în fața lui
Progresul erau destul de mari pentru a obține o victorie. Dar era mai confortabil pentru
Spartac să vină la finală cu un avantaj.”
Din declarația lui G_______ D__ V_______, arbitru asistent în meciul din 02.06.2017 dintre
Progresul Spartac și A__ Regal, reținem următoarele:
„Înaintea meciului din 02.06.2017 dintre Progresul Spartac și A__ REGAL m-am întâlnit la
stadion, la Romprim, cu B_____ C______. Acesta mi-a spus că dacă echipa Progresul
Spartac va câștiga voi primi o sumă de bani.
Întrebare: De unde?
Răspuns: nu am întrebat.
B_____ C______ ne-a spus că trebuie să arbitrăm corect, în sensul de a fi echidistanți.
Meciul s-a desfășurat regulamentar, iar noi prin arbitraj nu am influențat rezultatul meciului.
După meci m-am întâlnit cu C______ B_____ pe culoarele de la vestiare. E posibil să fi
fost și S_____ lângă mine. Cu acest prilej, B_____ C______ mi-a spus să ne vedem la
P_______.
Întrebare:de ce credeți că vă chema B_____ C______ la D___ P_______?
Răspuns: mi-am dat seama că este vorba de remiterea sumei de bani de care îmi vorbise
la începutul meciului.
Am ajuns la complexul D___ P_______ cu mașina personală, împreună cu colegul meu
S_____ A_____. Am intrat în curtea complexului, nu îmi amintesc unde am parcat. Am stat
aprox 2 minute și am plecat. Am stat în curtea complexului. Aici ne-am întâlnit cu dl
C______ B_____ care mi-a dat o sumă de bani și apoi am plecat.
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Era o sumă de 1000 de lei. I-am numărat în mașină, după ce am plecat. Banii mi i-a dat în
mână. Nu mai rețin bancnotele. Nu știu dacă S_____ a primit și el o sumă de bani.
Nu am idee dacă banii vin de la B_____ C______ sau de la Spartac. Nu m-a interesat
proveniența banilor. Nu mi s-a mai oferit și nu am mai primit o altă sumă de bani de la
C______ B_____.
Banii mi-au fost remiși de B_____ C______ pentru arbitrajul pe care l-am făcut, pentru că
am arbitrat corect.
Întrebare: credeți că dacă Progresul Spartac ar fi făcut egal sau ar fi pierdut meciul ați mai fi
primit suma de bani?
Răspuns: nu știu dacă mai primeam suma de bani.
Recunosc săvârșirea infracțiunii de luare de mită, ce constă în faptul că am primit suma de
1000 de lei de la B_____ C______ pentru a practica un arbitraj corect în meciul Progresul
Spartac- A__ Regal.”
Din declarația lui S_____ A_____, arbitru asistent în meciul din 02.06.2017 dintre Progresul
Spartac și A__ Regal, reținem următoarele:
„ După meci am plecat cu colegul meu V_______ și am băut o bere. Aici ne-am întâlnit și
cu C______(….)C______ B_____ era deja acolo. C______ B_____ m-a sunat și pe mine
și pe V_______ și ne-a invitat la o bere la acea locație, posibil la P_______. (…) după ce
am vorbit despre arbitrajul de la meciul Spartac- A__ Regal, la plecare, B_____ C______
mi-a spus „A_____, uite acești bani!” nu am știut pe moment ce sumă este acolo. L-am
întrebat de ce îmi dă acești bani și mi-a spus că sunt ai mei și că e ok așa. Nu am primit
nici un răspuns.
Înainte de meci am discutat cu B_____ C______, care m-a sunat să îmi spună să fiu atent
la joc și dacă câștiga Progresul Spartac să ne vedem să bem o bere după meci.”
„Când am intrat în vestiar înaintea meciului Progresul Spartac – A__ Regal din 02.06.2017
am fost sunat de B_____ C______ și mi-a spus să fiu atent la meci, menționând numele
Spartac. Mi-a spus să fim atenți la meci, să iasă ok meciul, să nu piardă Spartac.
Era toată conducerea AMFB la meci și nu mă puteam face de râs în fața lor în evoluția
mea.
În conversația aceasta B_____ a zis să nu piardă Spartac, dar eu am intrat în teren cu
gândul să îmi fac corect treaba.
După meci eram cu observatorul și am fost sunat de B_____ C______, dar nu i-am putut
răspunde. După aceea, l-am sunat eu pe B_____ C______ și acesta mi-a spus că a fost ok
și să ne vedem să bem o bere după meci la P_______. Am mers doar eu cu „B___” pentru
că H____ a zis că nu vine. Cred că am stat la P_______ maxim 20 de minute. Am băut
berea și am luat suma de bani. Despre bani B_____ C______ mi-a spus că a fost ok.
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Întrebare: dacă echipa Spartac ar fi pierdut meciul sau ar fi făcut egal, ați mai fi primit suma
de bani?
Răspuns: bănuiesc că nu.
Precizez că eu am arbitrat corect și recunosc că am primit suma de 1000 de lei de la
B_____ C______ după meci.”
Prin declarația din data de 25.10.2017, inculpatul B_____ C______ a recunoscut învinuirea
ce i se aduce:
“Pe data de 18.05.2017 m-a sunat V_________ G______ care mi-a zis să îl pun în legătură
cu M__________, care urma să arbitreze UTA-Poli. I-am spus că o să vorbesc cu
M__________ și i-am spus să mă sune când ajunge în București. V_________ vroia să
discute față în față cu M__________.
Ulterior l-am sunat pe M__________ și am aflat că este disponibil pentru discuție după ce
arbitrează competiția unde arbitra în acea seară, în jurul orelor 23.00.
După orele 22.00 a ajuns V_________ în București, m-am întâlnit cu el și ne-am deplasat
fiecare cu mașina personală la zona unde arbitra M__________, un teren la ieșirea din
București spre Pitești.
După ce Mladinovoci a terminat de arbitrat și și-a luat la revedere de la organizatori și
colegi le-a comunicat acestora că el sâmbătă va arbitra la Suceava.
M__________ ne-a văzut și a venit la noi. Nu i-am făcu cunoștință cu V_________, întrucât
aceștia se cunoșteau dinainte, probabil ca urmare a întâlnirilor de la alte meciuri.
După ce ne-am întâlnit V_________ i-a spus lui M__________ că îi dă 3000 (cred că era
vorba de euro) pentru întreaga brigadă de arbitri care urma să arbitreze meciul Foresta
Suceava – Sepsi. V_________ mi-a spus că el a venit din partea echipei UTA A___ și
interesul lui UTA era să încurce echipa SEPSI la Foresta acasă. Campionatul era pe final,
iar dată fiind situația în clasament, chiar și un egal al celor de la Sepsi ar fi avantajat-o pe
UTA.
M__________ a fost de acord, iar V_________ îi spunea cum să acționeze în teren – să
acorde un penalty pentru echipa Foresta sau să elimine un jucător de la Sepsi.
Întâlnirea a durat aproximativ 3 minute.
M__________ și V_________ nu au făcut schimb de numere de telefon, cel puțin așa îmi
amintesc.
În seara zilei de 19.05.2017, M__________ m-a contactat telefonic pentru a mă anunța că
a ajuns la Suceava și pentru ca eu să îl pun în legătură cu V_________. I-am pus în
legătură pe cei doi în seara respectivă.
La un moment dat V_________ m-a sunat după un număr necunoscut la acle moment, iar
eu nu am răspuns. Nu mai știu modalitatea în care am aflat ulterior că acel număr de
telefon îi aparținea tot lui V_________. Numărul vechi al lui era xxxxxxxxxx, iar numărul cel
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nou xxxxxxxxxx.
După ce V_________ i-a remis suma de 3000 de euro lui M__________, la Suceava,
acesta m-a contactat telefonic, în jurul orelor 24.00. Mi-a spus că i-a dat suma de bani
pentru el și brigadă ca să îi încurce pe cei de la Sepsi. Discuția cu V_________ din acea
seară a gravitat în jurul evenimentelor pe care el le dorea să se întâmple în meciul de a
doua zi și al deznodământului jocului.
V_________ mi-a spus că cei de la Foresta vor juca la cea mai bună capacitate,
spunându-mi că au fost motivați. Eu am înțeles din acest context că urma să li se dea și
acestora un stimulent financiar.
M_______ cunosc că este în staff-ul echipei Foresta Suceava. În discuția din 19.05.2017
cu V_________, mențiunea mea „T________” se referă la antrenorul echipei Foresta
Suceava. E posibil ca acesta să se numească T________. Îmi amintesc că V_________
mi-a spus că a discutat cu Foresta pentru premierea jucătorilor în situația în care îi încurcă
pe cei de la SEPSI și în banii aceștia trebuia să fie incluși și arbitrii, dar cei de la Foresta
au refuzat să se ocupe de problema arbitrilor. Din discuția purtată cu V_________ eu am
înțeles că și banii pentru echipa Foresta veneau tot de la UTA, pentru că era singura
echipă direct interesată să ocupe locul direct promovabil al lui Sepsi.
Pe data de 02.06.2017, înainte de meciul Spartac- Regal am mers la
_______________________ m-am întâlnit cu M__________. I-am dat suma de 3000 de lei
lui M__________, spunându-i acestuia că banii sunt pentru el și cei doi asistenți –
G_______ V_______ și S_____ A_____, cu scopul de a arbitra corect meciul. A luat banii,
i-a pus în buzunar, a făcut câțiva pași, s-a întors și mi i-a data înapoi, spunându-mi să îi țin
ca să nu îi piardă și că ne auzim după meci. Nu îmi amintesc dacă am vorbit cu vreunul
dintre cei doi asistenți înainte de meci.
După meci l-am sunat pe M__________ și pe cei doi asistenți. M__________ nu mi-a
răspuns, m-a sunat mult timp după acest meci. Ceilalți doi mi-au răspuns și le-am spus să
vină la D___ P_______ la sală. Nu le-am spus de ce să vină. Poate le-a zis ceva
M__________. Au venit la D___ P_______, lângă terenul de fotbal, probabil că am băut o
bere sau un suc și le-am dat câte o mie de lei. Le-am spus că arbitrajul a fost corect. Ei au
înțeles că suma de bani a fot în legătură cu arbitrajul de la acel meci.
După mai mult timp de la acest meci m-am întâlnit cu M__________, ca urmare a faptului
că acesta m-a sunat. Am înțeles că întâlnirea stabilită a fost pentru a-i remite banii, anume
1000 de lei, partea lui din cei 3000 de lei feriți pe 02.06.2017.
Ne-am întâlnit la Federația de Baschet, la ___________________________, prilej cu care
i-am dat cei 1000 de lei promiși. I-am spus că i-am dat și lui 1000 de lei, așa cum le-am dat
și celorlalți doi, tot câte 1000 de lei.”
VI. Încadrarea juridică
Instanța constată că încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost pusă în mișcare
acțiunea penală și s-a încheiat prezentul acord a fost făcută de procuror în mod corect,
după cum urmează:
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În drept, fapta inculpatului B_____ C______ G______ constând în aceea că, în interesul
Asociației Clubul Sportiv UTA B______ Doamnă, la data de 18.05.2017, împreună cu
V_________ I____ G______, s-a întâlnit în București cu H____ M__________, arbitrul de
centru din meciul Foresta Suceava- Sepsi Sf G_______, stabilind ca suma de bani promisă
de UTA A___, prin intermediul lui V_________ I____ G______, să fie remisă arbitrului
înainte de meci și asigurându-l pe V_________ I____ G______ că H____ M__________
va efectua un arbitraj conform înțelegerii, în sensul că acesta nu își va îndeplini atribuțiile
de serviciu și va arbitra în mod discreționar, favorabil pentru echipa Foresta Suceava,
pentru ca aceasta să câștige meciul, în detrimentul echipei oaspete - Sepsi Sf G_______,
clasată pe locul al 2-lea, astfel încât, până la sfârșitul campionatului să fie favorizată echipa
UTA A___, clasată pe locul al 3-lea, întrunește elementele constitutive ale unei
infracțiuni de complicitate la dare de mită, prev. de art 48 Cpen rap la art 290 alin 1
Cpen, cu aplic art 308 Cpen.
Fapta inculpatului B_____ C______ G______ constând în aceea că în cadrul
Campionatului de Fotbal din L___ a 4-a București, la data de 02.06.2017 i-a oferit lui H____
M__________, arbitrul de centru la meciul Progresul Spartac – A__ Regal, din aceeași zi,
suma de 3000 de lei pentru ca acesta să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu în
sensul că prin arbitraj să favorizeze echipa Progresul Spartac pentru a câștiga partida, iar
la data de 20.06.2017 i-a remis lui H____ M__________, suma de 1000 de lei, din totalul
celor 3000 de lei (restul de 2000 de lei au fost remiși celorlalți doi arbitri asistenți –
G_______ V_______ și S_____ A_____ R_____ după finalizarea meciului din 02.06.2017),
întrucât Progresul Spartac a câștigat cu 1-0 acel meci, întrunește elementele constitutive
ale unei infracțiuni de dare de mită, prev. de art. 290 alin 1 Cpen, cu aplic art 308
Cpen.
În cauză sunt incidente dispozițiile privind concursul de infracțiuni, reglementate de art. 38
Cpen.
VII. Individualizarea pedepselor
La individualizarea pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpatului se va ține seama de
criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 din Codul penal, respectiv natura
si gravitatea concretă a faptelor săvârșite, rezultatului produs sau care s-ar fi putut produce
prin activitatea sa, împrejurarea ca acesta nu este cunoscut cu antecedente penale, are doi
copii minori în întreținere și are un loc de muncă stabil, este tânăr și are multiple posibilități
de reintegrare socială, pe parcursul procesului penal a avut o conduită sinceră, a
recunoscut, încă de la început, comiterea infracțiunilor reținute în sarcina sa, manifestânduși constant regretul pentru implicarea în faptele cercetate în prezenta cauza, aplicarea unor
pedepse orientate spre minimul special prevăzut de lege fiind suficientă pentru asigurarea
scopurilor pedepsei, educativ, preventiv și de reeducare și reintegrare socială a
inculpatului.
În aceste condiții, ținând seama de persoana inculpatului si comportamentul inculpatului
anterior și după comiterea faptelor, constatând că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute
de lege, în baza art. 485 alin. (1) lit. a) C.proc.pen., instanța va admite acordul de
recunoaștere a vinovăției încheiat între inculpat și procuror.
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Astfel, inculpatul urmează să fie condamnat în baza art. 48 Cod penal rap. la art. 290 Cod
penal, cu aplic. art. 308 Cod penal și art. 480 alin. 4 Cod proc. pen., la pedeapsa principală
de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită.
În baza art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 308 Cod penal și art. 480 alin. 4 Cod proc. pen.,
va condamna pe inculpatul B_____ C______-G______ la pedeapsa principală de 1 an
închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.
În baza art. 38 alin. 1 Cod penal rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, va contopi pedepsele
principale aplicate prin prezenta sentință, pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare
sporind-o cu 4 luni închisoare inculpatul urmând să execute pedeapsa principală rezultantă
de 1 an și 4 luni închisoare.
Constaând că sunt întrunite condițiile cumulative impuse de art. 91 alin. 1 Cod penal,
respectiv inculpatul este necunoscut cu antecedente penale, pedeapsa aplicată în urma
aplicării disp. privitoare la concursul de infracțiuni este închisoarea mai mică de 3 ani,
inculpatul a manifestat disponibilitate pentru prestarea de muncă în folosul comunității,
instanța constată că aplicarea pedepsei este suficientă chiar fără executarea acesteia,
întrucât inculpatul nu va mai comite alte infracțiuni, însă este necesară supravegherea
conduitei acestuia pe o perioadă determinată, urmând a se dispune suspendarea sub
supraveghere a executării pedepsei rezultante.
Astfel, în temeiul disp. art. 91 alin. 1 Cod penal, instanța va suspenda executarea sub
supraveghere a pedepsei de 1 an și 4 luni închisoare, pe un termen de supraveghere de 2
ani, stabilit în condițiile art. 92 Cod penal.
În temeiul disp. art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul
trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
•să se prezinte la Serviciul de Probațiune București, la datele fixate de acesta;
•să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
•să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
•să comunice schimbarea locului de muncă;
•să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de
existență.
În temeiul disp. art. 93 alin. 2 lit. a) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, va
obliga inculpatul să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională.
În temeiul disp. art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere,
inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității, la Administrația
Domeniului Public – Sector 2 București sau la Administrația Domeniului Public – Sector 6
București, pe o perioadă de 80 de zile.
În temeiul disp. art. 91 alin. 4 Cod penal, va atrage atenția inculpatului asupra conduitei
sale viitoare și a consecințelor la care se expune, respectiv revocarea suspendării
executării pedepsei sub supraveghere, potrivit art. 96 Cod penal, dacă va mai comite
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infracțiuni sau dacă nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile
ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.
VIII. Alte măsuri procesuale
În temeiul disp. art. 72 alin. 1 Cod penal va constata că inculpatul B_____ C______
G______ a fost reținut și arestat la domiciliu de la data de 04.10.2017 până la data de
01.11.2017.
Prin ordonanțele cu nr.1645/P/2017 din 03.10.2017 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul
București s-a dispus sechestrul asigurător cu privire lasuma de 1.000 de lei depusă la
CEC BANK în baza recipisei de consemnare nr xxxxxxx/1/23.06.2017 și a chitanței nr
xxxxxxxx/1/23.06.2017 și a sumei de 2.162 lei depusă la UniCredit Bank SA și înregistrată
cu nr xxxxxxxxx/03.10.2017. Din datele speței rezultă că inculpatul a dat mită suma de
3.000 lei.
Astfel, în temeiul disp. art. 290 alin 5 Cod penal rap. la art. 112 lit.b) Cod penal, având în
vedere că aceste sume de bani au fost folosite la săvârșirea infracțiunii de dare de mită, va
dispune confiscarea sumei de 1.000 de lei depuse la CEC BANK, în baza recipisei de
consemnare nr xxxxxxx/1/23.06.2017 și a chitanței nr xxxxxxxx/1/23.06.2017 și a sumei de
2.000 lei depusă la UniCredit Bank SA și înregistrată cu nr xxxxxxxxx/03.10.2017.
În baza art. 255 Cod proc. pen., va dispune restituirea sumei de 162 lei depusă la UniCredit
Bank SA și înregistrată cu nr xxxxxxxxx/03.10.2017 către inculpatul B_____ C______
G______.
Se va menține sechestrul asigurator dispus prin cele două ordonanțe cu nr.1645/P/2017
din 03.10.2017 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
În baza art. 274 al. 1 din Codul de procedură penală va obliga inculpatul B_____ C______
G______ să plătească suma de 3500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care
suma de 3.000 lei reprezintă cheltuieli judiciare efectuate pe parcursul urmăririi penale și
suma de 500 lei cheltuieli judiciare efectuate pe parcursul jduecății, având în vedere actele
de procedură efectuate în cauză.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE:
În baza art. 485 alin. (1) lit. a) C.proc.pen. admite acordul de recunoaștere a vinovăției
încheiat de P________ de pe lângă Tribunalul București cu inculpatul, B_____ C______G______, născut la data de 07.08.1978 în București, domiciliat în București,
_______________________, _____________, Sector 2 și ffl București,
__________________ B, __________, _______________, posesor al C.I., ________
nr.xxxxxx, cu CNP xxxxxxxxxxxxx, trimis în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni de
complicitate la dare de mită, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 290 Cod penal cu aplic.
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art. 308 Cod penal și a unei infracțiuni de dare de mită, prev. de art. 290 Cod penal cu
aplic. art. 308 Cod penal, în concurs real, conform art. 38 alin.1 Cod penal, obiect al
cauzei penale nr. 601/P/2018.
În baza art. 48 Cod penal rap. la art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 308 Cod penal și art. 480
alin. 4 Cod proc. pen., condamnă pe inculpatul B_____ C______-G______ la pedeapsa
principală de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită.
În baza art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 308 Cod penal și art. 480 alin. 4 Cod proc. pen.,
condamnă pe inculpatul B_____ C______-G______ la pedeapsa principală de 1 an
închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.
În baza art. 38 alin. 1 Cod penal rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopește
pedepsele principale aplicate prin prezenta sentință, pedeapsa cea mai grea de 1 an
închisoare sporind-o cu 4 luni închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa
principală rezultantă de 1 an și 4 luni închisoare.
În temeiul disp. art. 91 alin. 1 Cod penal, suspendă executarea sub supraveghere a
pedepsei de 1 an și 4 luni închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani, stabilit în
condițiile art. 92 Cod penal.
În temeiul disp. art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul
trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
•să se prezinte la Serviciul de Probațiune București, la datele fixate de acesta;
•să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
•să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
•să comunice schimbarea locului de muncă;
•să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de
existență.
În temeiul disp. art. 93 alin. 2 lit. a) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere,
obligă inculpatul să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională.
În temeiul disp. art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere,
inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității, la Administrația
Domeniului Public – Sector 2 București sau la Administrația Domeniului Public – Sector 6
București, pe o perioadă de 80 de zile.
În temeiul disp. art. 91 alin. 4 Cod penal, atenționează inculpatul asupra conduitei sale
viitoare și a consecințelor la care se expune, respectiv revocarea suspendării executării
pedepsei sub supraveghere, potrivit art. 96 Cod penal, dacă va mai comite infracțiuni sau
dacă nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce îi revin pe
durata termenului de supraveghere.
În temeiul disp. art. 72 alin. 1 Cod penal constată că inculpatul B_____ C______ G______
a fost reținut și arestat la domiciliu, de la data de 04.10.2017 până la data de 01.11.2017.
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În temeiul disp. art. 290 alin 5 Cod penal rap. la art. 112 lit.b) Cod penal, dispune
confiscarea sumei de 1.000 de lei depusă la CEC BANK în baza recipisei de consemnare
nr xxxxxxx/1/23.06.2017 și a chitanței nr xxxxxxxx/1/23.06.2017 și a sumei de 2.000 lei
depusă la UniCredit Bank SA și înregistrată cu nr xxxxxxxxx/03.10.2017.
În baza art. 255 Cod proc. pen., dispune restituirea sumei de 162 lei depusă la UniCredit
Bank SA și înregistrată cu nr xxxxxxxxx/03.10.2017 către inculpatul B_____ C______
G______.
Se menține sechestrul asigurator dispus prin cele două ordonanțe cu nr.1645/P/2017 din
03.10.2017 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
În baza art. 274 al. 1 din Codul de procedură penală, obligă inculpatul B_____ C______
G______ să plătească suma de 3.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.
Pronunțată în ședință publică, azi 30.05.2018.
PREȘEDINTE

GREFIER

P_________ L_______ E_____ M____
Red.L.P – 27.06.2018/2 ex.
Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania pentru Fundatia RoLII.
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro
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