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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
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clasamentul la zi, postat pe site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal, echipa noastr? figureaz? �
continuare cu doar 20 de puncte, chiar dac? forma?ia antrenat? de Viorel T?nase are 5 victorii
?i 7 egaluri, deci ar fi trebuit s? fie creditat? cu 22 de puncte � acest moment.</p>      <p
style="text-align: justify;">Ca not? de subsol, pe lpf.ro, primim ?i explica?ia:� FC O?ELUL
Gala?i * - echipa a fost penalizat? cu 2 puncte. Este de altfel ?i singurul �scris oficial referitor la
acest caz, ceea ce este foarte ciudat, deoarece at� LPF, c� ?i FRF au obiceiul de a scrie pe
propriile site-uri despre orice penalizare primit? de vreo echip?. <br />� toamn?, directorul
general al O?elului, Narcis R?ducan, a dat asigur?ri � mai multe r�duri c? situa?ia nu va
r?m�e a?a ?i c? acest caz a fost trimis la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Laussane
(Elve?ia), unde am avea ?anse mari s? ne recuper?m punctele. De atunci �s? e lini?te
total?�<br />Pe site-ul oficial al TAS nu apare vreun �scris referitor la judecarea unei astfel de
spe?e, ba mai mult o declara?ie a singurului avocat rom� din cadrul tribunalului elve?ian ne-a
atras aten?ia � mod special. Cristian Jura a declarat c? singurul caz care implic? o echip?
rom�easc? la TAS este cel al Bac?ului contra Stelei, cu fotbalistul Baciu aflat � mijlocul
scandalului. <br /><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;"><strong>A?a c? r?m�em cu
�trebarile: S-a judecat cazul O?elului ?i am pierdut? Am fost min?i?i ?i nu a existat niciun apel
c?tre TAS? Este dezinformat avocatul Cristian Jura? Din nou, multe �treb?ri la care a?tept?m
r?spuns�</strong></span><br />�<br />V? reamintim c? scandalul cu depunctarea a pornit
�c? de la finalul lunii mai 2012, de la o datorie c?tre impresarul Ionel Codoban. � cele din urm?
cele dou? p?r?i s-au �?eles, datoria a fost ree?alonat?, iar FC O?elul urma s?-?i primeasc?
punctele �apoi. Din p?cate, acest lucru a �t�ziat s? se �t�ple�<br />Cei din conducerea
clubului au fost mai mereu evazivi pe acest subiect, iar cel mai grav este c? penalizarea a fost
anun?at? din luna mai 2012, iar dup? 8 luni pedeapsa pare c? a r?mas � picioare.</p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan (declara?ie din toamna lui 2012):</strong>
<em>�Vom rec�tiga ?i cele dou? puncte de penalizare. S?pt?m�a viitoare cazul va fi judecat
?i la TAS, avem toate atuurile. Cazul se judec? �c?, dar avem toate argumentele s? primim
cele dou? puncte, care sunt foarte importante oric�d. Sunt c�tigate pe teren ?i sunt convins c?
le vom primi �apoi.�</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Cristian Jura (avocat
rom� la TAS)</strong>: <em>�Aproape toate ??rile au reprezentan?i la TAS. Rom�ia nu a
avut niciunul p�? � 2012. Este o instan?? tehnic?, judec? conflicte �tre sportivi ?i cluburi, pe
baza unor dovezi care de obicei sunt contracte. Cazul Stelei, cazul Baciu mai exact, este
singurul al unui club rom�esc � acest moment la TAS.�</em></p>
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