
Lupescu poate  
și trebuie să fie 
președinte al FRF

 
Eventuala candidatură a lui Ionuț Lu-

pescu este un eveniment de prima pagină. 
Lupescu poate și trebuie să câștige, dar să 
nu ne pripim, considerându-l deja preșe-
dinte, ca să nu se repete tragedia de acum 
patru ani. Da, am proprietatea termenilor, 
evenimentele de pe 4 și 5 martie 2014 au 
declanșat o tragedie. De atunci, Didi Pro-
dan, tatăl lui Gică Popescu și Jean Pădu-
reanu au murit, alți oameni și-au pierdut 
libertatea ca să ajungă șef la federație un 
neopropagandist, iar fotbalul românesc a 
fost martelat, cu larga complicitate a ziari-
cilor români - un sfert ticăloși, trei sferturi 
puerili. Martie și aprilie 2014 - recrudes-
cența prigoanei staliniste.

Așa că să nu ne grăbim. Lupescu n-a 
zis încă "da" și e foarte bine că nu se arun-
că nebunește. Depinde cum și-a gândit 
continuarea carierei. Dacă nu candidează, 
va mai lucra un an doi la UEFA și mai de-
parte habar n-am. Nu știe nici el. Dacă va 
candida, admit că nu-i va fi ușor.  Puțini 
dintre noi ar părăsi Geneva, unde Lupescu 
are un salariu de vreo 10000 de franci, ca 
să ia în piept, patriotic, mlaștinile de acasă. 
Nu dai Lacul Leman pe nicio baltă din ju-
rul Capitalei, chiar dacă se numește Sna-
gov. Dar dacă Lupescu va candida și va în-
vinge în lupta pentru FRF, Elveția poate 
deveni locul lui de muncă până la pensie. 
În 2019 vor fi alegeri și la UEFA. Din 

poziția de președinte al FRF, Ionuț va avea 
puterea să readucă României postul de 
membru în Comitetul executiv al UEFA, 
pe care Mircea Sandu l-a obținut cu greu. 
Cu pași milimetrici făcuți consecvent. Și 
pe urmă l-a pierdut cu lejeritate, din cauza 
că era invidios Burleanu, fiindcă parașu-
tatul la FRF a fost și a rămas un intrus în 
fotbalul mare. Aceasta mi-aș dori să fie 
miza lui Lupescu. Opt ani președinte la 
FRF (două mandate, nu unul) și un loc în 
Comitetul Executiv al UEFA.

Lupescu mai are un atu. A fost în echi-
pa lui Mircea Sandu, care a adus meciuri 
de la Euro 2020, în România. Astăzi se dis-
cută despre acest succes de parcă ne-am fi 
pricopsit din senin cu Euro 2020. Când  
Mircea Sandu a demarat proiectul, ziaricii 
au mâzgălit că e o vrăjeală de-a Nașului. 
Nu credea nimeni că ideea lui se va materi-
aliza. Mircea Sandu a alcătuit o echipă, din 
care au făcut parte Dumitru Mihalache, 
Lupescu și ziaristul Paul Zaharia. Astăzi, 
politrucii și prostoboii din presă au tupeu 
să balegărească păreri despre Euro 2020. 
Ca să înțelegeți cât de preocupată este actu-
ala conducere a FRF de această compeție 
de dimensiune Schengen, vin cu o întâm-
plare. În vara lui 2014, Mircea Sandu, încă 
membru în Comitetul executiv al UEFA, 
era în China, la Jocurile Olimpice pentru 
tineret, organizate de FIFA. A primit un te-
lefon de la UEFA și a fost întrebat dacă Ro-
mânia mai este interesată de Euro 2020, fi-
indcă neaveniții din FRF n-au dat vreun 
semn. Mircea Sandu a zburat în regim de 
urgență de la Nanjing la Frankfurt, de aco-
lo la Geneva și a reașezat România în pro-
iect. La întoarcerea în țărișoară, combina-
giul Bodescu l-a rugat pe Sandu să se întîl-
nească la Intercontinental, ca să-l implore 
să nu le pună piedici veleitarilor din FRF. 
Asta după ce le rezolvase problema.

Un minus pentru Lupescu e faptul că a 
lipsit din fotbalul românesc, în ultimii opt 
ani, și nu cunoaște vreo 50 - 60 de ajefiști 
noi. Va compensa prin  reputație. Și orga-
nizare, că doar a stat atâția ani în Germa-
nia. Nu trebuie să umble din club în club și 
din gubernie în gubernie, ca eroul lui Go-
gol din "Suflete moarte". Ionuț, îți faci echi-
pă de campanie și ataci pe sistemul "regi-
uni istorice"! În zece zile, maximum două 
săptămâni, convingi toți votanții.  Faci câte 
patru județe pe zi. La Brașov, de pildă, te 
vezi cu membrii afiliați din Brașov, Har-
ghita, Covasna și Mureș. 10 băieți din fie-
care județ. Cazare, discuții, argumente im-
batabile, cină, mic dejun, la revedere!  Pen-
tru Burleanu nu se mai bagă nimeni, am 
auzit că o să-l lase și Vasile Dâncu.n
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Oprea 
uneŞte 
Serviciile! Bişniţă politică: 

şoferul sau 
amanta?

DIICOt şi DnA, 
flit în europa!

Un expert UE 
recomandă 
suspendarea 
extrădărilor 
către România

ticăloşia 600 a scos 
românii din minţi
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Iarnă grea 
pentru Firea   
şi în PSD

Donaţii cu cardul 
în biserică

La restaurantul  
lui trump, caviarul 
se serveşte cu 
linguriţe de plastic
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hans KlEmm, 
„sEmiînchis”  
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6656 lei
1$ 3.8059 lei
1chf 3.9621 lei

Bitcoin BTC
  $ 11550.96 
Ripple XRP
      $ 1.3786 
Ethereum ETH
 $ 1035.38 5
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excluSiv
Iată că în urmă cu doar câteva zile „Republi-

ca Procurorilor” din România a înregistrat o 
nouă înfrângere usturătoare, fără ca aceasta să 
aibă însă de-a face cu cine știe ce noi modificări 
la Legile Justiției sau cu vreun nou val de achi-
tări prin instanțele de judecată. Pentru că de-
plasarea delegației de procurori anticorupție  la 
Paris în legătură cu ancheta „Veolia – Apa No-
va” s-a soldat cu un banal comunicat de presă 
atât de sec, încât mulți s-au convins deja că și 
această „comisie rogatorie” sau „anchetă comu-
nă” s-a cam fâsâit deja.

pagina 3

Am crezut că vom avea un Guvern. Că se va 
stabili imediat cine da și cine nu. Că se va lua în 
calcul doar experiența și capacitatea de a con-
strui ceva bun pentru România. Altceva decât 
castele din vorbe și sloganuri politice. Că se vor 
căuta doar oameni cu idei ce vor putea fi puse 
imediat în practică. După cum se mișcă lucruri-
le, însă, ori oamenii ăștia nu există, ori nu sunt 
rude cu cine trebuie. Se pare că șoferii sau aman-
tele au mai multe șanse de a se așeza pe vreun 
scaun guvernamental. Unul cât de mic.

FacEBooK  
nu e pentru 
democraţie

Gigantul american a atras ieri 
atenția că nu poate garanta că social 
media sunt în general bune pentru 
democrație. A dat însă asigurări că 
încearcă să împiedice influența unor 
puteri străine în cursul alegerilor.
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