
Armata, in razboi cu Gigi Becali
Conflictul deschis dintre principalul actionar al Stelei, Gigi Becali, si reprezentantii MApN a cunoscut,
ieri, un nou episod. La licitatia pentru inchirierea stadionului, organizata de Ministerul Apararii, nu s-a
prezentat nimeni, aceasta fiind reprogramata pentru data de 24 iulie. Colonelul Catalin Zisu, seful
Directiei Administrative si Servicii (DAS) din cadrul MApN, a declarat "Daca nu se prezinta nimeni de
trei ori, trebuie sa inchidem imobilul si sa-l bagam in conservare. Daca Gigi Becali venea la licitatie,
lucrurile se rezolvau foarte frumos. Exista riscul sa dea banii altcineva, pentru ca oricine este liber sa
participe. Gigi Becali a creat tot felul de diversiuni, ca vine Copos sa cumpere, insa nu a venit nici un
Copos. Nu inteleg ce vrea sa faca. Acum spune ca plateste, iar apoi se razgandeste. Nu inteleg cum poti
spune cu o rautate fantastica ca o sa ari terenul, cand cineva ti-a luat biberonul. Stabileam cu el ceva, iar
apoi, sfatuit prost de nu stiu cine, spunea ca nu mai este de acord si ma acuza pe mine. Nu poti primi ceva
fara sa oferi nimic", a adaugat Zisu. Colonelul a spus ca nimeni nu l-a obligat pe Gigi Becali sa faca vreo
investitie la FC Steaua. "Orice cui batut de dansul in acel imobil este al statului. Daca face orice
modificare si investitie, o face pe banii dansului si pentru ca vrea el. Nu l-a obligat nimeni! Nu avem nici
un document cum ca ar vrea sa faca investitii, deoarece orice investitie se face cu acordul
administratorului", a precizat Zisu. Principalul actionar al Stelei, Gigi Becali, s-a aratat foarte iritat de
declaratiile colonelului Zisu. "In conditiile pe care le propune MApN, nu vom juca in Ghencea! Plecam
si jucam pe Stadionul "Lia Manoliu". Nu o sa acceptam niciodata aceste conditii! Chiar daca mi-ar da
bani sa joc, nu voi accepta niciodata ce vor ei in caietul lor de sarcini. Una dintre conditii este ca, dupa un
an, daca eu investesc in stadion si nu mai prelungim intelegerea, investitia trece automat in proprietatea
statului, iar eu nu primesc nici un ban!". Becali a anuntat ca urmatorul sau pas este acela de a actiona in
Justitie MApN "Ii voi da in judecata si le voi cere sa-mi plateasca creanta de 1,3 milioane de dolari pe
care eu am platit-o in contul ministerului la Bancorex. Stiu sigur ca in spatele acestor manevre ale
generalilor se afla Viorel Paunescu. El si cu George Paunescu i-au bagat pe generalii astia in functii de
conducere. Encutescu este secretar de stat, iar Pigui si Zisu sunt si ei sefi pe acolo. Oricum, daca voi
pleca, voi lua instalatiile de nocturna, de sonorizare si de securitate, in care am investit, iar apoi voi ara
terenul cu plugul".
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