Exemple de atacuri și defăimări la adresa FRF publicate sau reproduse de GSP fără
contactarea celor acuzați

1 iunie 2017, Gigi Becali
“Să fie cine vrea președinte la FRF, că pe mine nu m-ajută cu nimic şi n-am nevoie de el. Noi lam acceptat şi după doi-trei ani zice: «Eu aici sunt stăpân şi îi vrăjesc pe proşti şi pe servitori».
Trebuie să-i faci IQ-ul ăluia de la Adunarea Generală să vezi cât e de dobitoc şi de prost şi de
sclav. Şi trebuie mers la Tribunal, dar ce îi spui judecătorului? Îţi aduc 150 să-i vezi cât sunt de
sclavi, de dobitoci şi de proşti. Poţi să faci asta? Să găsim o instituţie europeană în care să-i băgăm
la doctor şi să vedem cât sunt de sclavi, de dobitoci şi de proşti. Cum să votezi aşa ceva? Eu nu
suport dictatura, tirania, mizeria pe care o face"

10 octombrie, Gică Popescu
"Ăștia nu-s în stare nici să fure din programul meu!"
“Ăștia au încercat să mai fure din el, dar, săracii, nu l-au înțeles. Regula cu 21 de ani era în
programul meu, doar că era cu doi tineri la Liga 1, nu cu unul singur. Ei sunt politicieni! Ne e greu
uneori nouă, celor din fotbal, să schimbăm unele lucruri, darmite unora care habar nu au! Secretarul
general a zis, săracu', că n-a văzut un meci în viața lui! Păi, ce cauți, mă, acolo? Ce cauți acolo?!
Aici e fotbal! "Nu, e management!". Nu e management, e fotbal! Ei iau diurne, își dau prime... Îți
dai seama ce castană e pentru ei mandatul ăsta de patru ani la Federație? Când intră în disperare
fac și greșeli d-astea de copii mici, ca asta cu selecționerul mutat la Comisia Tehnică. Nu sunt
bărbați!”

16 ianuarie, Florin Prunea
"Avem cel mai sărac fotbal cu cel mai bogat președinte de federație! El și echipa lui n-au făcut
absolut nimic din 2014 până acum. Sunt interesați doar să se îmbogățească, nu le pasă de
infrastructură, de juniori. Zeci de echipe au dispărut în acești patru ani. Au făcuj jaf! Jaf! Din banii
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pe care-i trimitea UEFA în România pentru copii și juniori, ei își plăteau deplasările prin
străinătate, diurnele și primele uriașe!".

29 martie, Pompiliu Popescu:
"Ratarea calificării naționalei U19 este eminamente din cauza lui Răzvan Burleanu. Administrația
actualei federații a pus o presiune infernală asupra acestui lot. În zilele anterioare meciului,
jucătorilor li s-a transmis în repetate rânduri că «Trebuie să ne calificăm pentru Burleanu».
Antrenorii și jucătorii nu au nicio vină în acest eșec. Burleanu a lăsat special meciul naționalei
mari de la Craiova și a venit la Ploiești. A vrut să să ia toți laurii unei calificări a juniorilor.
Scenariul serii era deja pregătit după obținera biletelor pentru turneul final. Burleanu urma să
coboare pe gazon și să fie aruncat în sus de echipă.”

22 mai 2017, Adrian Porumboiu
„Un gunoi care l-a nenorocit pe Popescu"
“Dacă Burleanu va ieși din nou președinte, nu mai are sens să discutăm despre fotbal. Se va închide
totul! Are un tupeu inimaginabil. Jignește pe toată lumea. Însă Răzvan are niște apucături de
"acoperit" cu tupeu. E obraznic! Cât de nemernic să fii?! Are școala de perverși în el. Nu are pic
de bun-simț!”

3 decembrie, Pompiliu Popescu
"Există o armată de gesepiști aduși ca să lucreze la imaginea lui Burleanu. Totul e o diversiune, ei
sunt puși să fure imagine, electorat. Să fure orice! Oameni plătiți cu bani mulți pentru a construi
imaginea acestui individ parașutat, acestui cancer al fotbalului! Acești foști ziariști au devenit și
postaci! Poate îi știați verticali pe colegii voștri, dar acum asta e meseria lor, inclusiv să vă înjure
pe voi în comentariile de pe net! Pentru avantajele de care beneficiază la Federație vă calcă în
picioare, chiar dacă ați fost colegi!"
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12 februarie, Gigi Becali
“La fotbal, Burleanu nu poate manipula voturile prin avantaje minore, ca o vacanță sau bani de
mingi. Oamenii îi vor lua banii și nu îl vor vota. Nu sunt proști. Bine, nu sunt nici foarte deștepti,
sunt medii.”

12 aprilie, Florin Prunea
"Băieții ăștia de la FRF au turbat când au ajuns să ia diurne de 500 de euro. Burleanu minte cum
respiră. Vochin parcă s-a mai înnegrit un pic de când și-a anunțat Lupescu candidatura".

9 februarie, Florin Prunea
"Din câte știu eu, sunt mai multe dosare de pe vremea când era președinte la Federația de
Minifotbal. E vorba de terenuri, suprafețe de joc. Dar nu e vorba numai de acestea, ci sunt probleme
și în actuala administrație a FRF, de când el e președinte. Din câte știu, există dosare pe rol.
Probabil că, ușor-ușor, lucrurile se vor așeza. Se va vedea că a ajuns președintele Federației doar
pentru a se îmbogăți. În rest, nimic pentru dezvoltarea fotbalului.”

22 ianuarie, Pompiliu Popescu
„Burleanu nu este străin de ce i s-a întâmplat lui Gică Popescu şi el este beneficiarul oricum. Nu a
picat din cer acest culoar pentru el. Ştie asta foarte bine şi a încercat în aceşti ani să meargă pe
aceleaşi procedee de intimidare, de şantaj"
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