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/>Administratorul special al O?elului, Vlad R?pi?c?, a negat vehement zvonurile ap?rute �
presa central? conform c?rora echipa noastr? ar urma s? se desfiin?eze ?i s? se retrag? din
campionat pentru ca Steaua s?-?i poat? recupera punctele pierdute � meciul direct. De
asemenea, oficialul echipei ro?-alb-albastre a afirmat c? cea mai mare parte din banii veni?i din
Champions League a fost cheltuit? de c?tre vechea conducere de dinaintea erei TNG. R?pi?c?
a precizat c? are acte care atest? acest lucru! Poate c? ar fi timpul s? vedem ?i noi, suporterii,
aceste documente, prin intermediul oric?rui canal media, pentru c? ne-am s?turat de aruncarea
vinei dintr-o parte � cealalt?...</p>      <p style="text-align: justify;"><strong>Vlad
R?pi?c?</strong>: <em>�Nu ne retragem dn campionat. E o prostie major?! Nu ne
compromitem! Oamenii care pornesc astfel de zvonuri nu au ce face. Noi am retrogradat, dar
vom onora competi?ia. Vom l?sa accesul liber la cele dou? meciuri r?mase acas?. V? da?i
seama c? nu sunt ferici?i suporterii. ?i apropo de zvonul acesta care circul? prin pres? despre
faptul c? noi ne-am retrage, s? ?ti?i c? eu am mai v?zut pove?ti de genul acesta. Toat? lumea
vorbe?te c? Adamescu a furat banii, dar habar nu are ce sume a cheltuit Marius Stan � doar 11
luni. Aproape 15 milioane de euro! ?i eu am acte � acest sens. Dup? ce O?elul a luat titlul ?i a
evoluat � grupele Ligii Campionilor, � conturile clubului au intrat 19,5 milioane de euro. Noi,
c�d am preluat echipa, � septembrie 2012, am remarcat c? fuseser? deja cheltui?i 14,5
milioane de euro din banii ace?tia. A fost un control al ANAF-ului �ceput � 2009 pentru ni?te
taxe nepl?tite pe salarii din 2005-2008, aten?ie, un control care s-a terminat � 2013! Eu, sincer,
nu am mai auzit ca ANAF-ul s? fac? o astfel de anchet? asupra unei perioade de trei ani, at�
c� nu s-au pl?tit acele taxe, iar aceasta s? dureze patru ani! Erau 5,5 milioane euro � cont ?i 5
milioane de euro datorii. Sumele s-au dus pe diferite contracte, �preun? cu administratorul
judiciar �cerc?m s? vedem ce se mai poate recupera. Unele termene s-au
prescris.�</em></p>
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