
Savaniu, in vizorul DNA
Furtuna care s-a declansat, ieri, in fotbalul romanesc, dupa ce patronul lui FC Arges, Cornel Penescu a
fost arestat, trece si prin Sibiu. Alaturi de Aurelian Bogaciu, Tiberiu Lajos si Cristi Nica, arbitrul asistent
sibian Marcel Savaniu se afla pe lista arbitrilor care se presupune ca au luat bani de la Penescu pentru a
favoriza echipa pitesteana. Potrivit procurorilor DNA, Penescu a dat arbitrilor 54000 de euro si 290000
lei. Marcel Savanu se declara, insa, total surprins de faptul ca numele sau este implicat in acest scandal.
"Pe mine nu m-a anuntat nimeni de faptul ca as fi cercetat. Nici Politia, nici Parchetul si nici DNA-ul nu
m-au intrebat nimic. Sunt socat de ceea ce se intampla. 

 Eu acum sunt acasa la parinti, la Satu Mare si am aflat din mass-media de cele intamplate", a spus
Savaniu. Asistentul sibian spune ca este cu atat mai ciudat ca el apare pe acea lista, cu cat nu a arbitrat
decat un singur joc al Argesului in acest sezon, cu Otelul Galati (3-2). "Totul este mai mult decat ciudat.
Am vorbit si cu Cristi Nica (n.r.-arbitru asistent) si el era la fel de surprins, pentru ca el nici macar nu a
arbitrat pe FC Arges", a explicat Marcel Savaniu. Telefoane interceptate Unul dintre avocatii lui Cornel
Penescu, Cornel Nistor, a explicat care sunt acuzatiile in baza carora clientul sau a fost retinut ieri
dimineata. "E un dosar complex, exista discutii telefonice intre mai multe persoane in baza carora s-au
efectuat retineri. Domnii Savaniu, Nica, Bogaciu si Gheorghe Constantin apar in dosar. Sunt incriminate
3 jocuri disputate de FC Arges cu Gloria Bistrita, FC Brasov si Universitatea Craiova", a spus Nistor la
GSP TV. 

 Arbitreaza in Cupa Pana sa fie chemat la explicatii la DNA, Marcel Savaniu a fost delegat la meciul din
sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Alaturi de centralul Robert Dumitru si celalalt asistent, Adrian
Videan, sibianul va oficia la jocul CFR Cluj-Pandurii Tg. Jiu. Meciul va avea loc astazi, de la ora 15,00,
pe stadionul Dinamo din Bucuresti.
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