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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/pascu.jpg" alt="Remus Pascu" width="430" />La �t�nirea dintre suporteri ?i
conducerea O?elului s-au prezentat directorul general Narcis R?ducan, directorul sportiv
Gabriel Viglianti ?i primarul Stan. Din p?cate reprezentantul TNG, Remus Pascu, care ocup?
func?ia de director executiv al clubului, nu a mai venit la fa?a locului de?i �i confirmase ini?ial
prezen?a. Cel mai probabil acesta a fost chemat de urgen?? la Bucure?ti de finan?atorul
Adamescu, pentru a nu da explica?ii.</p>      <p style="text-align: justify;">Aproximativ 80 de
suporteri, de toate v�stele s-au prezentat la stadion, pentru a �?elege ce se va �t�pla cu
echipa noastr?.<br />Fostul director general al O?elului, Marius Stan, actualul primar al
Gala?iului a dialogat timp de aproximativ 45 de minute cu fanii str�?i la fa?a locului. Iat? un
rezumat al celor spuse de acesta: </p>  <p style="text-align: justify;"></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Marius Stan:</strong> <br />- a explicat c? a venit � calitate de suporter, doar
at�. <br />- a �trebat public pe cei de la TNG ce vor de la aceast? echip?? Care sunt
planurile? ?i a?teapt? r?spuns. <br />- a declarat c? oricum dac? ar fi venit Pascu ar fi
considerat c? e o lips? de respect fa?? de el ca primar, pentru c? ar fi trebuit s? vin? cineva mai
sus plasat � organigrama ac?ionariatului;<br />- � acest moment juc?torii nu au unde s? mai
stea, nu au primit salarii, nu sunt bani de cantonamente; <br />- ac?ionarii nu au b?gat nici
m?car un euro � O?elul de c�d au venit! <br />- a afirmat c? a?teapt? r?spunsul de mai sus de
la TNG, iar dac? ace?tia nu au de g�d nimic cu echip?, atunci s? o v�d? altor ac?ionari, cu
toate c? acest lucru nu se poate rezolva acum din cauza sechestrului asigurator;<br />- pentru
ca s? se deblocheze conturile O?elul ar trebui s? pl?teasc? 10% din sum? datorat? la ANAF,
adic? 500.000 de euro; <br />- Cu toate acestea primarul a afirmat c? situa?ia cu ANAF se va
rezolv? � instan?? cum s-a �t�plat ?i � cazul Astrei sau a lui Dinamo. � caz contrar tot sportul
rom�esc ar fi � colaps, pentru c? to?i folosesc conven?ii civile; ANAF doar a speculat o bre??
din Codul Fiscal. <br />- A repetat obsesiv faptul c? cei din Combinat au ales investitorul, dar a
recunoscut c? ?i el a fost p?c?lit de Adamescu despre care avea alt? p?rere �ainte de a prelua
echipa. <br />- Este de p?rere c? TNG a luat echipa doar pentru banii care se aflau � conturi la
acel moment, dar spune c? lucrurile nu vor r?m�e a?a ?i c? va anun?a organele abilitate �
cazul � care banii au disp?rut <br />- a explicat c? Prim?ria le-a acordat tot ajutorul celor de la
TNG p�? la un moment dat: le-a cesionat gratis baza Siderurgistul pe �c? 5 ani, plus 500.000
de euro din partea Prim?riei � 2012! <br />- � este fric? c? se poate ajunge la insolven?? sau
la mutarea echipei! <br />- A venit cu un plan al noului stadion. A explicat c? a trecut sub t?cere
acest proiect, deoarece �tre timp se �cearc? construirea unui centru olimpic (cu aren? de
fotbal, bazine, etc.) �tre Gala?i ?i Br?ila. Dac? negocierile cu ora?ul vecin vor e?ua, doar atunci
va face stadionul Dun?rea, � locul acestui centru olimpic dintre Gala?i ?i Br?ila. � cazul � care
se va realiza centrul olimpic cu stadion din Dimitrie Cantemir, atunci stadionul Dun?rea va
disp?rea.</p>
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