Gigi Becali: "Mititelu nu a făcut evaziune fiscală. A cheltuit peste
20 de milioane de euro ca să vadă oltenii fotbal!''
Categorie: Știri FCU Publicat: Miercuri, 17 Iunie 2020 23:44 Scris de Dan Bratu Accesări:
2629
Gigi Becali consideră că Adrian Mititelu a fost achitat corect de judecători la prima
instanță în dosarul Mihai Costea.

Adrian Mititelu este acuzat de evaziune fiscală în urma transferului atacantului Mihai Costea de
la Universitatea Craiova la Steaua. La prima instanță, judecătorii au decis că patronul Științei
este nevinovat, iar Gigi Becali, cel care s-a prezentat miercuri ca martor, împreună cu Valeriu
Argăseală și Victor Becali, susține că patronul formației din Bănie nu este vinovat cu nimic.
"Mititelu nu este băiat rău și a vrut să le ofere oltenilor fotbal. A cheltuit peste 20 de
milioane de euro , iar după transferul lui Mihai Costea el a băgat banii tot în fotbal ca să
le plătească salariile la jucători și angajați. A luat vreun ban la el acasă? La prima
Instanță el a fost achitat corect de către judecători pentru oamenii ăștia și-ai dat seama
ce a vrut el să facă.
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Nu am emoţii. Nu mai ţin minte decât 30 la sută din ce a fost atunci, nici măcar suma de
transfer. Au trecut atiția ani. Nu poţi să câştigi la fotbal, nu poţi să furi. Mititelu a pierdut
20 milioane de la fotbal, a dat bani să vadă oltenii fotbal. Nu e normal să facă puşcărie, că
el nu a luat banii, i-a dat tot la fotbal.
Nu mai ştiu să vă spun mai multe, atât spun acum, dar nu-i normal să-l bage la puşcărie
pe Mititelu. Cu Mititelu e greu să fii prieten. Nu am vreo relație specială cu el, dar nu este
normal să fie băgat la pușcărie. El a vut să facă fotbal aici în Oltenia".

Adrian Mititelu: "Gigi Becali a uitat să spună un lucru important!"

La rândul său, patronul lui FC Universitatea Craiova, Adrian Mititelu, 52 de ani, a declarat:
"„Judecătorii judecă după actele din dosar. El spune numai ce s-a întâmplat atunci și cum
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s-au derulat evenimentele. Nu exista nicio interdicție. Jucătorul putea fi transferat, eu
aveam drept de semnătură, nu era nicio restricție. S-a dovedit că acel act de sechestru
nu era valabil. Deocamdată nu e niciun prejudiciu. Fiscul Dolj pretinde suma de 1.100.000
de euro, care s-a încasat de la Steaua
Nu am nimic de obiectat în ceea ce privește martorii, deși domnul Becali a uitat un
eveniment foarte important, mă refer la o convenție pe care am încheiat-o prin care nu
mai are nimeni nicio pretenție, dar nu și-a mai adus aminte de ea. Având în vedere că miau luat o echipă întreagă… Nu e vorba de milă, poate se simte puțin vinovat că și el a
participat, și el s-a înfruptat din munca mea și din investiția mea. Chiar uităm ce echipă
frumoasă am avut și ce jucători de mare perspectivă am avut?
Nu sunt supărat pe Gigi Becali, nu are el vină că echipa mi-a fost exclusă, dar să nu
uităm totuși cum au fost evenimentele acum nouă ani. A furat fiecare ce a putut. Când s-a
dat decizia aia, toată lumea a luat ce a prins. Eu sunt încrezător, dar nu înseamnă că nu
am oarecare emoții. În viață trebuie să fii pregătit pentru orice”, a declarat Adrian Mititelu.
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