Arbitrul vâlcean Adi Comănescu este
în vizorul DNA

SUSPICIUNI. Arestarea de zilele trecute a șiefului arbitrilor Vasile Avram se pare că
a dat startul ” curățeniei” în fotbalul românesc, fotbal ce a fost zguduit de
nenumărate ori de scandaluri cu tente penale. Țntele DNA-ului sunt ” greii” din fotbal
Mircea Sandu, Dumitru Dragomir, Adrian Porumboiu și Cristi Borcea. Pe lângă aceștia
mai sunt vizați și câțiva arbitri, printre care se numără și vâlceanul nostru Adrian
Comănescu. Acesta din urmă este cel mai delegat arbitru la meciurile echipei FCM Tg.
Mureș, echipă al cărei finanțator, Sorin Țerbea, a fost reținut de DNA pentru că i-a
dat mită lui Vasile Avram.
Adrian Comănescu s-a făcut cunoscut în județul nostru după ce a fost numit director al
Direcției Județene de Tineret și Sport Vâlcea, ocazie cu care a promovat sportul
vâlcean, fiind foarte apropiat de echipa de handbal Oltchim Rm. Vâlcea. De și i se
aprecia activitatea, el a fost schimbat din această funcție, e drept după câțiva ani
buni, pentru că a refuzat să se înscrie în PDL și să facă jocurile democrat –
liberalilor. Ca arbitru nu s-a făcut remarcat decât târziu, el fiind totu și
considerat un arbitru mediocru ce nu poate fi desemnat la niciun derby, făcând parte
din lotul valoric 2 al Ligii I. Cu toate acestea, procurorii DNA au observat că Adrian
Comănescu a primit, în perioada 2010 – 2011, nu mai puțin de 14 delegări în Liga I,
mai multe decât adunase, la un loc, în precedentele 4 sezoane. Mai mult decât atât,

președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA) din România, Vasile Avram, a făcut
în așa fel încât l-a delegat pe Comănescu la majoritatea meciurilor echipei FCM Tg.
Mureș, echipă al cărei finanțator, Sorin Țerbea, a fost arestat alături de Vasile
Avram. De exemplu, în ultimii 3 ani, tânărul arbitru vâlcean a condus de la centru nu
mai puțin de 7 partide ale lui FCM Tg. Mureș, iar palmaresul echipei în aceste meciuri
este unul de invidiat: 5 victorii, două remize, niciun eșec. Următorul pe lista DNA
Astfel, ușor-ușor, Adrian Comănescu a fost perceput ca fiind ” omul lui Avram” , iar
de aici au pornit multe speculații. Zilele trecute, în ziarele de sport naționale se
susținea că următorul nume care va apărea în scandalul ” Cătușe în fotbal” este cel al
arbitrului vâlcean, acesta urmând a fi audiat cât de curând de procurorii DNA. Din
câte se pare, anchetatorii au interceptat o convorbire suspectă între Adrian Comănescu
și Claudiu Maior, vicepreședintele Consiliului de Administrație al FCM Târgu Mureș,
discuție ce a fost purtată după meciul pe care mureșenii l-au jucat pe teren propriu
cu Astra, în etapa a 6-a a acestui sezon. Partida s-a terminat 2-2, iar Comănescu se
pare că încerca să se scuze, spunând: ” Asta e! Băieții n-au avut ce să facă, atât au
putut!” . La această partidă, Adrian Comănescu a fost doar rezervă, însă la centru a
arbitrat un alt vâlcean, Augustus Constantin. Comănescu susține că nu are nicio
implicație Contactat telefonic, arbitrul vâlcean Adrian Comănescu s-a arătat iritat de
suspiciunile ce planează asupra sa, susținând că nu a fost chemat la DNA până acum și
că este convins că nu va fi implicat în niciun scandal. Cu toate acestea, este o
zicală românească, ce de multe ori se dovedește a fi adevărată, care spune că ” nu
iese fum fără foc!” . ” Eu mă duc la toate meciurile la care sunt delegat, indiferent
unde. Pot să fiu delegat de zece ori la o singură echipă, iar atunci eu am obligația
de a arbitra bine. Nu am fost până acum implicat în niciun scandal și nici de acum
înainte nu voi fi implicat. Nu am fost chemat la DNA până acum și consider că nici nu
am de ce. Eram considerat omul lui Vasile Avram probabil pentru că el mi-a dat mai
multe meciuri decât mi-au dat ceilalți președinți de CCA la un loc” „ne-a declarat
arbitrul vâlcean Adrian Comănescu. CLAUDIA STANCIU

