Gigi Becali, atac la adresa lui Rotaru și Olguța. "A fost servitoarea
lui Vadim"
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Gigi Becali a lansat un atac furibund la adresa lui Mihai Rotaru, dar și împotriva Olguței
Vasilescu, înainte de meciul FCSB-CSU.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a pus tunurile pe cei doi, după ce a considerat că
aceștia l-au distrus pe Adrian Mititelu și au intrat în fotbal pe ușa din dos, după ce CSU a primit
un loc de la FRF direct în Liga 2.
"Da, am auzit și eu că Mihai Rotaru avea lojă în Ghencea și ținea cu Steaua, când era la
București. Dar nu mai contează. Acum ține cu Craiova, dar face mizerii. Noi l-am primit în
Liga 2, deși nu era legal. Olguța Vasilescu și Viorel Hrebenciuc i-au dat echipa Craiovei
lui Rotaru.
Mi-a zis Hrebenciuc: «Eu i-am dat echipa lui Rotaru. Am vorbit cu Olguța și i-am zis să i-o
dea lui». Băiatul lui Hrebenciuc și Rotaru sunt naș și fin. Noi i-am primit ilegal într-un
fel. Trebuia să înceapă din Liga 4, nu din Liga 2. Dar s-a întâmplat asta pentru că l-au
distrus pe Adrian Mititelu. Și ca o reparație morală i s-a dat un loc Craiovei în Liga 2.
A zis Hrebenciuc «Olguța, tu ești primăriță și eu sunt mare. Tu nu prea ai putere și dă
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echipa lui Rotaru». Olguța venise de la PRM, unde a fost servitoarea lui Vadim Tudor, iar
Hrebenciu era puternic în PSD. Acest Rotaru face mizerii. După ce a băgat juniorii cu
Viitorul ca să câștige Viitorul campionatul acum face și reclamațiela FRF cu privire la
împrumutul către Astra”, a declarat Gigi Becali la TV Digi Sport.
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