COMUNICAT DE PRESĂ
(25 martie 2008)REF: Decorarea unor personalităţi ale fotbalului românesc
Preşedintele României, Traian Băsescu, a decorat marţi, 25 martie a.c., în cadrul unei
ceremonii la Palatul Cotroceni, o serie de personalităţi ale fotbalului românesc.
Şeful statului a acordat Ordinul "Meritul Sportiv" Clasa a III-a domnilor Sorin Aristotel
Avram, Narcis Coman, Emil Dumitru, Constantin Jamaschin, Aurel Măndoiu, Mircea Neşu,
Sandor Pall, Mircea Petescu, Mircea Răcelescu, Vasile Suciu şi Florea Voinea, "în semn de
apreciere pentru obţinerea de rezultate internaţionale deosebite" - câştigarea turneului UEFA
din anul 1962 de către echipa naţională de fotbal-juniori.
Apreciind participarea la Turneul Final al Campionatului Mondial de Fotbal din anul 1970 din
Mexic, precum şi întreaga activitate, preşedintele Traian Băsescu a conferit Ordinul "Meritul
Sportiv" Clasa I domnului Mircea Angelescu, conducătorul delegaţiei, şi Ordinul "Meritul
Sportiv" Clasa a III-a domnilor Augustin Deleanu, Emeric Dembrovschi, Cornel Dinu, Flavius
Domide, Ioan Dumitru, Mircea Lucescu, Neculai Lupescu, Mihai Mocanu, Alexandru Neagu,
Radu Nunweiller, Necula Răducanu, Nicolae Pescaru, Lajos Szathmari, Marin Tufan şi
domnului Angelo Niculescu, antrenor, iar domnului Andrei Tudose, Medalia "Meritul Sportiv"
Clasa a III-a.
Şeful statului a conferit Ordinul "Meritul Sportiv" Clasa a III-a domnilor Ilie Balaci, Marcel
Coraş, Romulus Gabor, Ion Geolgău, Dudu Georgescu, Vasile Iordache, Gino George
Iorgulescu, Nicolae Negrilă, Constantin Ştefănescu şi Nicolae Ungureanu, apreciind
participarea la Turneul Final al Campionatului European de Fotbal din anul 1984 din Franţa,
cât şi "întreaga activitate pusă în slujba sportului".
"În semn de apreciere deosebită" pentru câştigarea de către echipa Clubului Sportiv al Armatei
"Steaua Bucureşti", a Cupei Campionilor Europeni din anul 1986 de la Sevilla, preşedintele
României a acordat Ordinul "Meritul Sportiv" Clasa a II-a, cu 1 baretă, domnului Emeric
Ienei, antrenor, şi Ordinul "Meritul Sportiv" Clasa a II-a domnilor Lucian Bălan, Ilie
Bărbulescu, Pele Gavril Balint, Miodrag Belodedici, Ladislau Bölöni, Adrian Doru Bumbescu,
Helmut Duckadam, Anghel Iordănescu, Ştefan Iovan, Marius Mihai Lăcătuş, Mihail Majearu,
Ştefan Petcu, Constantin Pistol, Victor Piţurcă, Marin Radu, Dumitru Stângaciu şi Tudorel
Stoica, precum şi domnului Nicolae Gavrilă, preşedintele clubului, iar domnilor Florentin
Marinescu şi Dumitru Neagu, Medalia "Meritul Sportiv" Clasa III.
Şeful statului a conferit Ordinul "Meritul Sportiv" Clasa a II-a domnului Gheorghe Hagi, şi
Ordinul "Meritul Sportiv" Clasa a III-a domnilor Ioan Andone, Rodion Gorun Doru Cămătaru,
Liviu Ciubotariu, Gheorghe Craioveanu, Anton Doboş, Ilie Dumitrescu, Iulian Filipescu, Ioan

Viorel Ganea, Constantin Gâlcă, Adrian Bucurel Ilie, Silviu Lung, Dorin Mateuţ, Gheorghe
Mihali, Dinu Viorel Moldovan, Dorinel Ionel Munteanu, Nica Basarab Panduru, Corneliu
Papură, Dan Vasile Petrescu, Gheorghe Popescu, Ştefan Preda, Daniel Claudiu Prodan, Florian
Prunea, Florin Răducioiu, Mircea Rednic, Iosif Rotariu, Ovidiu Ioan Sabău, Emil Săndoi,
Tibor Selymes, Ovidiu Stângă, Bogdan Stelea, Florin Tene, Daniel Timofte şi Ion Vlădoiu, cât
şi domnului Dumitru Dumitriu, antrenor secund, şi domnului Moraru Dumitru, antrenor
portari, "în semn de apreciere pentru rezultatele obţinute în perioada 1990 - 2000 prin
participarea la turneele finale ale Campionatelor Mondiale şi Europene de fotbal şi pentru
întreaga activitate sportivă".
Preşedintele României a apreciat rezultatele obţinute prin participarea la preliminariile
Campionatului European de Fotbal şi calificarea la Turneul Final din anul 2008 şi a conferit
Ordinul "Meritul Sportiv" Clasa a III-a domnului Dan Nicolae Apolzan, antrenor secund
echipa naţională, domnului Gabriel Boldici, antrenor secund echipa naţională; domnului
Adalbert Kassai, secretar general al Federaţiei Române de Fotbal; domnului Ioan Angelo
Lupescu, director general al Federaţiei Române de Fotbal; domnului Marian Pompiliu
Popescu, medic echipa naţională de fotbal; şi domnului Sandu Mircea, preşedintele Federaţiei
Române de Fotbal. De asemenea, şeful statului a acordat Medalia "Meritul Sportiv", Clasa a
II-a, cu 2 barete domnilor Nicolae Constantin Dică, Nicolai Dorin Goian, Bănel Nicoliţă şi
George Ogăraru; Medalia "Meritul Sportiv", Clasa a II-a, cu 1 baretă domnilor Ion Buduga,
Cornel Mateiaşi şi Roger Popovici; Medalia "Meritul Sportiv", Clasa a III-a domnilor
Gheorghe Bucur, Cristian Eugen Chivu, Răzvan Vasile Cociş, Paul Constantin Codrea, Dănuţ
Dumitru Coman, Marius Marcel Constantin, Adrian Cristea, Bogdan Ionuţ Lobonţ, Ciprian
Andrei Marica, Andrei Silviu Mărgăritescu, Adrian Mutu, George Daniel Niculae, Florentin
Petre, Ovidiu Petre, Marius Viorel Popa, Ştefan Daniel Radu, Răzvan Dincă Raţ, Dumitru
Laurenţiu Roşu, Sebastian Gabriel Tamaş, Ialcin Cadîr, Victor Mihai Hexan, Bogdan Ionescu
şi Marian Lupu.
Apreciind "întreaga lor activitate desfăşurată, în calitate de antrenori de fotbal, pentru
pregătirea şi formarea tinerelor generaţii de viitori campioni", şeful statului a acordat Ordinul
"Meritul Sportiv" Clasa a III-a domnului Florin Halagian, consilier, Federaţia Română de
Fotbal, domnului Ioan Nunweiller, antrenor, şi domnului Mircea Rădulescu, director al Şcolii
Federale de Antrenori.
Preşedintele Traian Băsescu a conferit, "pentru rezultatele remarcabile obţinute atât în
competiţiile sportive interne, cât şi pe plan internaţional, pentru pregătirea şi formarea tinerelor
generaţii de arbitri", precum şi pentru "dăruirea şi devotamentul cu care au promovat spiritul
de fair-play atât în arenele sportive, cât şi în afara acestora", Ordinul Naţional "Serviciul
Credincios" în grad de Ofiţer domnului Nicolae Rainea, arbitru, şi Ordinul "Meritul Sportiv"
Clasa a III-a arbitrilor Ion Crăciunescu şi Adrian Porumboiu. De asemenea, şeful statului a
acordat Ordinul "Meritul Sportiv" Clasa a III-a, arbitrului Alexandru Deaconu, "în semn de

apreciere deosebită a fermităţii de care a dat dovadă în combaterea manifestărilor antisportive,
menită să contribuie la instaurarea unui climat de fair-play pe stadioanele de fotbal din
România".
La finalul ceremoniei, preşedintele Traian Băsescu a susţinut o alocuţiune.
Vă prezentăm integral textul acesteia:
"În primul rând, vă mulţumesc că aţi fost astăzi aici, este o ceremonie pe care vă mărturisesc
că ne-a fost foarte greu s-o gestionăm - ne-am dat seama că e prea mare - dar, pe de altă parte,
era imposibil să o separăm cumva. Până la urmă, aici sunt şase generaţii de antrenori,
fotbalişti, arbitri, oameni care au vegheat la sănătatea sportivilor.
Ceea ce faceţi dumneavoastră din 1962 încoace este să ne dăruiţi, de multe ori, bucurii, să ne
daţi demnitate, să ne faceţi să simţim, uneori, şi supărare. Dar lucrurile pentru care cred că
oricare dintre dumneavoastră îşi merită locul în sufletul nostrul sunt dăruirea, efortul,
sacrificiul, spiritul de fair-play pe care îl arătaţi în competiţii, în confruntare.
Am decorat astăzi fotbalişti celebri în toată lumea, fotbalişti iubiţi în România şi peste tot în
Europa, antrenori preţuiţi, arbitri respectaţi. Poate v-a surprins ultima decoraţie pe care am
acordat-o - m-aş bucura mult dacă nu s-ar face niciun fel de speculaţii.
Am apreciat extraordinar de mult curajul arbitrului Deaconu de a opri un meci. Ce va hotărî
Federaţia, cum va continua, dacă s-a terminat sau nu - este problema Federaţiei - dar
semnificaţia pe care am vrut s-o dau astăzi s-a referit la curajul unui arbitru la un derby.
Venise timpul pentru cineva să spună stop comportamentului nesportiv.
În acelaşi timp - o spun din tot sufletul - ar fi păcat ca fotbalişti, oameni care se dăruiesc în
competiţie, să sufere pentru cei din tribune, care nu au venit acolo pentru a le respecta jocul şi
efortul. Însă am apreciat foarte mult faptul că un arbitru tânăr a avut curajul să dea semnalul că
în România trebuie să înceapă competiţia civilizată în care suporterii nu au dreptul să afecteze
performanţa.
Nu este o decoraţie pentru calitatea arbitrajului - dar curajul trebuia respectat şi apreciat. Prea
mulţi au fost aceia care au vorbit despre nevoia de a se pune ordine pe stadioanele noastre, dar
nu au făcut nimic. A făcut-o un arbitru tânăr şi îl felicit.
Vă felicit pe toţi şi îmi doresc din tot sufletul ca, la Campionatul European din anul acesta,
echipa naţională să obţină performanţă. Sunt convins că alături de dumneavoastră nu sunt
numai eu, ci toţi românii, fie ei microbişti sau nu - fotbalul şi momentul în care joacă echipa
naţională ne strâng pe toţi în jurul echipei naţionale.
Încă o dată, vă mulţumesc mult că sunteţi aici - ştiu ce înseamnă pentru o echipă ca înaintea
unui meci, să o scoţi din cantonament şi să o aduci la o astfel de ceremonie, de aceea, încerc să
scurtez, urându-vă succes, asigurându-vă că suntem alături de voi şi garantându-vă că ne
rămâneţi dragi, orice aţi face.
Vă mulţumesc mult!"
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