
Mehmed Spaho, anchetatorul lui Dumitru Dragomir
FIFA demareaza astazi o noua etapa a anchetei asupra lui Dumitru Dragomir, presedintele Ligii
Profesioniste de Fotbal. Bosniacul Mehmed Spaho, delegat special al forului mondial, a ajuns ieri la
Bucuresti pentru a continua la fata locului investigatiile in cazul deputatului PRM. Spaho va asista astazi
si la Adunarea Generala extraordinara a LPF. Verdictul nu se va afla imediat, pentru ca probele vor
ajunge mai intii la dosarul pe care Dragomir il are la Zurich. FIFA va discuta apoi cazul si va transmite
FRF decizia finala. Declansate asta-primavara, cind mai multi sefi de cluburi s-au plins forului mondial
ca Mitica a anulat abuziv o Adunare Generala a LPF in care urma sa fie inlaturat, cercetarile au luat
amploare dupa ce la Zurich au ajuns si protestele unor fotbalisti din " generatia de aur" . Reclamatiei
initiale i s-au adaugat rapid si alte capete de acuzare insultele aduse fotbalistilor, nesocotirea drepturilor
pe care acestia le au, razboiul dus impotriva AFAN (sindicatul jucatorilor), incompatibilitatea intre
statutul de patronat pe care-l are LPF si calitatea de arbitru al litigiilor intre fotbalisti si cluburi.
Scrisoarea defavorabila pe care Mircea Sandu, presedintele FRF, a trimis-o la FIFA a agravat situatia
sefului de la Liga. Pentru a verifica acuzatiile, anchetatorul bosniac va discuta, printre altii, cu Mircea
Sandu, Gino Iorgulescu, George Copos, Gheorghe Stefan si Dumitru Dragomir. Dintre toti acestia,
singurul care are nevoie de translator este seful Ligii fiindca nu cunoaste nici o limba straina. De-a lungul
ultimelor luni, comisia de ancheta a monitorizat evolutia scandalului, anexind la dosar inclusiv
declaratiile din presa ale celor doua tabere. La Adunarea Generala a LPF de astazi va asista si un delegat
de la UEFA, care urmeaza sa prezinte noile norme obligatorii pentru obtinerea licentelor de cluburi
profesioniste. Pe ordinea de zi mai figureaza aprobarea bugetului pe noul sezon, impartirea drepturilor de
televizare a partidelor si tragerea la sorti a meciurilor din campionat. Dumitru Dragomir pare stapin pe
situatie, iar controlul de la FIFA nu-l sperie. " N-au decit sa vina. Il astept pe bosniac la Adunarea
Generala. Probabil ca o sa discute cu toata lumea, nu numai cu reclamantii. Foarte bine! Sa-si faca
ancheta, nu-l va impiedica nimeni" , ne-a declarat " Corleone" . Intrebat care dintre razvratiti isi va
mentine opinia, presedintele LPF a replicat " Probabil ca George Copos nu si-a schimbat parerea. .. Desi
eu n-am avut niciodata nimic cu el" . Dragomir a lasat sa se inteleaga ca Stefan si Iorgulescu, ceilalti doi
contestatari ai sai, au schimbat macazul, dar, in acelasi timp, nu e sigur de rezultatul anchetei " Ce-s eu,
Mafalda? N-am de unde sa stiu ce scrie in raport. O sa aflu si eu la final" . 
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