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Presedintele FR Tenis, acuzatii la adresa unui
prieten al lui Iohannis
In ciuda rezultatelor foarte bune din tenisul romanesc, Federatia Romana de
specialitate trece prin momente grele, scrie activenws.ro.
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si aceasta pentru ca unul dintre membrii afiliati, Marius Vecerdea (prin clubul sau, Pamira Sibiu)
a deschis o multime de procese pentru a contesta dreptul unor cluburi de a-si exprima votul in
Adunarea generala.La finele anului recent incheiat, Curtea de Apel Bucuresti a dat un verdict
legat de aceasta speta, refuzand cererea FRT adresata instantei in vederea reconoasterii
conducerii votate in Adunarea generala din 2017. Anterior, Tribunalul Bucuresti daduse acord
favorabil pe aceasta solicitate, explica Prosport.
Situatia este in acest moment extrem de incalcita. Contestatarul Marius Vecerdea cere
recunoasterea doar celor 54 de cluburi care au participat la reorganizarea federatiei din 2001
(cateva dintre ele intre timp disparute). De atunci s-au luat zeci de decizii in Adunarile generale,
cu un numar mult mai mare de cluburi afiliate.
intr-un interviu acordat ProSport, presedintele FR Tenis, George Cosac, spune ca s-a creat o
situatie inimaginabila, in care cluburi fara activitate au drept de vot, iar altele nu.
„ in anul 2016, la sediul MTS a avut loc o intalnire intre reprezentantii a 22 dintre cele mai
importante federatii sportive din Romania, ministrul de la acea vreme si cel ce raspundea de

Registrul Federatiilor, pentru a clarifica situatia. Toate federatiile au inteles ca Adunarile Generale
au fost organizate conform statutelor, ca o eroare birocratica la care au participat majoritatea, din
2001 incepand, nu poate tine in loc dezvoltarea respectivei federatii. 21 de federatii au trecut la
masuri constructive pentru a putea obtine finantarea de la minister. Din pacate, FR de Tenis l-a
avut ca membru pe Marius Vecerdea, prin clubul sau, care, urmarindu-si interesele personale, a
blocat printr-o serie de 16 procese orice incercare constructiva a noastra de a remedia, repet, o
situatie din 2001. Imaginati-va ca unele cluburi care nu au niciun fel de activitate, nu au sportivi
legitimati si antrenori, sunt aduse de Vecerdea sa voteze si sa hotarasca soarta federatiei, in
schimb clubul IDU din Constanta, care a investit cel mai mult in infrastructura si care a avut o
contributie determinanta la dezvoltarea celor mai valorosi jucatori de tenis din aceasta perioada,
Halep la fete si Tecau la baieti, nu are drept de vot”, a spus Cosac.
Presedintele Federatiei spune ca Marius Vecerdea a inceput razboiul cu Federatia in 2014, o
data cu alegerea lui Klaus Iohannis la Cotroceni.
„Totul a inceput dupa alegerile prezidentiale din decembrie 2014, cand a fost ales presedinte
domnul Iohannis. Profitand de victoria presedintelui si de relatia apropiata cu acesta, Vecerdea a
incercat, printr-un plan bine pus la punct, sa-si duca la indeplinire un vis de-al sau, inceput in
2013, cand a candidat pentru unul din cele patru posturi de vicepresedinte, dar a iesit doar pe
locul 9. Nu a fost in stare sa ajunga democratic, prin vot, in conducerea FRT, asa ca in 2015
incepe razboiul lui cu membrii Comitetului Director. A inceput sa inregistreze ilegal discutiile - se
lauda ca are 11 ore de inregistrari -, a solicitat intregii conduceri sa-si dea demisia sub o serie de
amenitari, a implicat Institutia Prezidentiala sub diferite forme, a inceput sabotajul financiar fata
de FRT, solicitand partenerilor sa desfiinteze parteneriatele si sa factureze toate serviciile - unii
au cedat si s-au conformat presiunilor lui -, fiind si singurul club afiliat care a dat ”teapa” de 10.000
de euro federatiei. A continuat cu presiuni puse pe MTS si COSR si cu diferite emailuri
denigratoare trimise la alte ministere, precum cele ale Dezvoltarii sau de Externe. Tot in 2015, la
Adunarea Generala, ne-am confruntat cu prima motiune de cenzura initiata de Vecerdea pentru a
ne da jos, in conditiile in care, pentru prima data, la sfarsitul lui 2014, Federatia Romana de Tenis
primeste doua distinctii foarte importante de la Tennis Europe: ”Best B Nation” si ”Most Improved
Nation”. Adunarea Generala la care au votat peste 120 de cluburi si-a dat seama ca ”hotul striga
hotii” si ca sunt doar niste interese personale, asa ca Vecerdea primeste sapte sau opt voturi,
doar din partea celor carora le promisese diferite functii prin federatie”, a declarat George Cosac
pentru sursa citata.
Liderul FRT il acuza pe Vecerdea ca saboteaza activitatea federatiei.
„Este de neconceput, din punctul meu de vedere, sa sabotezi si sa boicotezi finantarea federatiei.
Poate ca as intelege razboiul contra Comitetului Director, care nu este salariat, dar sa blochezi
finantarea dezvoltarii tenisului o consider de neconceput. Ganditi-va ca federatia a pierdut
aproximativ un milion de euro, bani care trebuiau sa mearga in dezvoltarea si cresterea
performantele sportivilor si in sustinerea cluburilor. Este, de asemenea, de neconceput, modul
public prin care Vecerdea a amenintat primari de buna credinta care au sustinut echipele
nationale de Fed Cup si Cupa Davis, precum si reprezentantii COSR-ului, care s-au implicat in
sustinerea unor proiecte ale FRT. Singura vina a noastra, intre ghilimele, a fost ca am sustinut
dreptul la vot, un drept democratic al tuturor cluburilor ratificate de Adunarile Generale ale FRT.
Practic, cativa oameni, unii prea putini importanti pentru tenisul romanesc, multi dintre ei
reprezentand asociatii sportive fara vreun sportiv legitimat, fara antrenori angajati, doresc sa fure
munca tuturor celor care contribuie de ani de zile la dezvoltarea si performantele tenisului
romanesc. Pe scurt, Vecerdea vrea sa fie sef la federatie peste 370 de cluburi, dar sa fie votat de

prietenii lui din cele cateva cluburi. Extrem de ciudata si atitudinea functionarilor din MTS. De ce
acestia nu sustin sa intre in drepturi toti cei 370 si apoi sa se voteze, cum ar fi democratic? Ei
sustin insa interesul lui Vecerdea, adica sa voteze cei 35 care mai exista astazi din cei 54 afiliati
in 2001 si dupa aceea sa se puna in drepturi si celelalte cluburi pana la 370. Ca sa va dati seama
la ce nivel s-a ajuns, va pot spune ca unul dintre apropiatii lui Vecerdea, cand a vazut intentiile
acestuia de a bloca finantarea sportivilor si salariile angajatilor, a decis sa se delimiteze de el. Iar
dialogurile initiate de Vecerdea pe grupul lor de whatsapp sunt inimaginabile. Acest om care, cu
buna stiinta, saboteaza investitia in copii, in echipele nationale, in dezvoltarea tenisului, care
boicoteaza si impiedica dreptul democratic la vot pentru interese personale, nu este roman
adevarat si nu are ce cauta in familia tenisului”, a concluzionat George Cosac.
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