Exemple de materiale defăimătoare și minciuni GSP
28 februarie 2017, Ovidiu Ioanițoaia
“Directorul general federal Radu Vișan, cetățeanul care nu s-a sfiit să declare, când s-a trezit
parașutat la FRF, că în viața lui n-a văzut un meci de fotbal nici măcar la televizor!”
Așa-zisa „declarație” a lui Radu Vișan nu a existat. Este o invenție 100% a Gazetei
Sporturilor.

15 martie 2017, Ovidiu Ioanițoaia,
“Unii vor sări, știu refrenul, că am un cui împotriva lui Burleanu și a trupeților lui. Da, chiar am,
în măsura în care îmi repugnă fanfaronii, mincinoșii, gargaragiii.... 50.000 de femei raportate că
practică fotbalul în România, exagerare lansată la recenta reuniune UEFA de la Tbilisi într-un
moment în care în Cupa României la fete s-au înscris 24 de echipe mari și late?! Una e să alergi
după o minge aruncată în recreație și alta să joci într-un cadru organizat”

1 aprilie 2017, Ovidiu Ionițoaia
“Conform unor surse de încredere, organizarea întâlnirii cu Danemarca de la Cluj a costat spre
400.000 de euro, cu toate că „tricolorii” au ajuns acolo numai în preziua meciului. Când au sosit
și adversarii. Evident că a costat mult, dar știți de ce? Pentru că Burleanu et Comp. au suportat
transportul, hrana și cazarea pentru vreo 200 de invitați! Aceștia au locuit la Grand Hotel Napoca,
în vreme ce „naționala” a stat la City Plaza. Membrilor Comitetului Executiv, pe care federația îi
plimbă ca pe sfintele moaște și la meciurile din străinătate, li s-au adăugat reprezentanți ai AJFurilor și ai cluburilor, inclusiv din fotbalul feminin și de sală, cumva și din cel pe plajă?, că doar
se apropie vertiginos alegerile și actualii conducători vor avea nevoie de voturi ca să-și păstreze
jilțurile!”

8 mai 2017, Ovidiu Ioanițoaia
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„Când Burleanu pare să moară de grija divizionarelor B și C, el urmărește de fapt propriul interes
și-l doare în cot de Foresta Suceava, de Cetate Deva sau de Unirea Jucu! Caută să le câștige
simpatia pentru ca grupările mici să-l voteze la viitoarele alegeri. Strategie perfidă, deși ușor de
sesizat, ea completându-se cu tendința de limitare a puterii LPF (un reprezentant mai puțin în
viitorul Comitet Executiv) și, ca punct terminus, cu desființarea Ligii Profesioniste. Astfel încât
milioanele de la TV să ajungă direct în vistieria FRF și să fie manevrate de Burleanu et Comp.
după bunul lor plac”

16 mai 2017, Andrei Crăițoiu, Dan Udrea
„În bilanțul contabil al anului 2016, pe care Federația l-a depus la Ministerul Finanțelor, fără a fi
aprobat de Adunarea Generală, apare că s-au cheltuit 5,3 milioane de euro mai mult decât au
însemnat veniturile. În nici un an din ultimul mandat al lui Mircea Sandu, perioada 2010-2014,
FRF nu a raportat în bilanțul contabil o discrepanță atât de mare între cheltuieli și venituri”

22 mai 2017, Ovidiu Ioanițoaia
„Punctual, în aceeași zi în care Guvernul Grindeanu a aprobat proiectul unei Ordonanțe de Urgență
ce stipulează, între altele, că autoritățile locale pot aloca până la 5 la sută din bugetul județean,
municipal etc. pentru finanțarea activității sportive, Federația a emis un comunicat și l-a postat
prompt pe propriul site. Acolo se afirmă că „Legea sportului a fost modificată conform solicitărilor
membrilor FRF”! Cunoscând că Burleanu e ahtiat după imagine, bolnav de narcisism, n-aș fi
reacționat dacă intervenția federală ar fi cuprins măcar un sâmbure de adevăr. Cât de mic. Cum ea
n-are însă nicio legătură cu cele întâmplate, nici în clin, nici în mânecă, trebuie s-o numesc
minciună sfruntată. Una lansată în scopul de a induce în eroare și, pe de altă parte, de a trage spuza
pe turta lui Burleanu et Comp.”

25 mai 2017, Ovidiu Ioanițoaia
„Cine a strâns cureaua, el, care și-a tras 90.000 de euro primă din calificarea la CE 2016, cam cât
câștigă un inginer ori un doctor în România în decurs de 10 ani?! El, care încasează 500 de euro
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diurnă peste hotare, când predecesorul său primea doar 250?! Haideți să fim serioși, prea ne ia de
fraieri individul, prea ne crede proști!”

29 mai 2017 – Dan Udrea, Andrei Crăițoiu
„La Ploieşti, Răzvan Burleanu a fost păzit de 5 gărzi de corp, special angajate doar pentru a-l
proteja cât timp a fost la stadion. Cele 5 "gorile", îmbrăcate la costum negru, s-au postat în jurul
şefului FRF în timp ce acesta oferea interviuri, atât în interiorul arenei, cât şi în exterior.
Bodyguarzii respectivi, cu echipament de comunicaţii în dotare, căşti şi mini-microfoane portabile,
s-au pus în mişcare imediat ce Burleanu a terminat de oferit declaraţii”

3 septembrie 2017, Justin Gafiuc
„La vestiare, după meci, căpitanul naționalei ar fi avut o răbufnire la adresa secundului Ionuț Badea
și a lui Andrei Vochin, consilierul lui Burleanu. Fundașul lui Napoli reproșează că jucătorii au fost
abandonați în fața criticilor masive”

5 septembrie 2017, Andrei Crăițoiu, Dan Udrea, Remus Răureanu
„Cu 6 luni înainte de alegeri, Burleanu a decis ca premierea în Cupa României să înceapă din faza
a IV-a, unde participă cluburi obscure ca Becicherecu Mic, Filiaşi, Băleşti, Sebiş, toate însă cu
drept de vot în desemnarea viitorului preşedinte. Ultima favoare cu scop electoral a fost adoptată
în şedinţa Comitetului Executiv de săptămâna trecută: s-a decis ca premierea echipelor care vor
participa în această ediţie de Cupa României să fie făcută începând din faza a IV-a. Adică atunci
când în competiţie sunt în majoritate echipe de la Liga a 3-a”

6 septembrie 2017 – Dan Udrea, Andrei Crăițoiu, Remus Răureanu
„Burleanu a pierdut mult din influență! Vasile Dâncu, amicul și protectorul președintelui FRF, e
în conflict cu Liviu Dragnea. Surse din grupul foștilor internaționali care speră să câștige alegerile
susțin că șeful PSD le-ar fi transmis clar: ”Nu vreau să-l mai văd pe Burleanu!”.
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28 septembrie 2017, Ovidiu Ioanițoaia
„Ieri, din lipsă de spațiu, n-am dus până la capăt ideea că Burleanu încearcă, scoțându-l la înaintare
pe Felix Grigore, să pună mâna și pe Liga Profesionistă. Implicit, pe banii acesteia, necesari ca
aerul într-un moment în care prin conturile FRF suflă crivățul. O fac acum, ca să detaliez povestea
așa-zisei „contribuții la solidaritate”, în conformitate cu care LPF ar trebui să cedeze 5 la sută din
drepturile tv către FRF, cifrate la 27,5 milioane de euro net pe an. Apoi, forul condus după ureche
de Burleanu și amicii ar dirija fondurile respective, pasămite, pentru dezvoltarea eșaloanelor 2 și
3, pe care ei înșiși le-au băgat în ceață”

9 ianuarie 2018, Ovidiu Ioanițoaia
„Haideți să zăbovim asupra Comitetului Executiv, ai cărui 15 componenți sunt, vă veți lămuri
imediat, niște mari privilegiați. Fiecare primește 2.000 de lei indemnizație de ședință (măcar una
pe lună) și 60 de euro diurnă peste hotare (unde masa și casa sunt asigurate de FRF), dar a și luat,
cu excepția lui Florin Prunea, câte 15.000 de euro pentru prezența „naționalei” în Franța 2016!”

15 ianuarie 2018, Ovidiu Ioanițoaia
„Fidel stilului său, Răzvan Burleanu a mai comis o găinărie. Vineri, în cadrul unei conferințe de
presă, a anunțat că alegerile pentru șefia FRF se vor ține pe 18 aprilie, nu pe 17 mai, cum declarase
el însuși în repetate rânduri. Evident că devansarea scrutinului cu o lună îl avantajează pe actualul
președinte deoarece le lasă contracandidaților acestuia mai puțin timp pentru campanie. N-a mirat
însă faptul că RB a dat-o la întors. Cum câinele nu pleacă de la măcelărie, nici Burleanu nu renunță
la un nou mandat. Dimpotrivă, pare disperat să-l obțină”

9 februarie 2018, Justin Gafiuc
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„Burleanu transformă federația în propria agenție electorală pentru alegerile din aprilie la toate
acțiunile externe ale loturilor naționale din următoarele două luni vor fi invitați prin rotație
președinți de AJF-uri, din fotbalul feminin, futsal sau juniori pentru a le câștiga voturile”

29 martie 2018, Dan Udrea
„Burleanu se uită probabil forțat la meciuri, pentru el să stea 90 de minute în fața televizorului sau
pe stadion e un chin”

1 aprilie 2018, Justin Gafiuc
„În Liga a 3-a, Sebișul trage la promovare și pierduse la ”masa verde” în noiembrie meciul cu
Cermei din cauza absenței Ambulanței la teren. La patru luni distanță, Comisia de Recurs a dictat
rejucare! ”Manevre pentru alegerile FRF”, susțin surse GSP. Cum a fost posibilă o întoarcere la
180 de grade a verdictului? Oamenii de la Cermei ezită să intre în speculații, dar suspiciunile merg
pe filiera Răzvan Burleanu - Claudiu Dinu, șeful Comisiei de Recurs”
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