COMUNICAT DE PRESĂ
(11 iunie 2009) REF: Ceremonia de decorare a unor sportivi şi antrenori, campioni
mondiali ai handbalului românesc
Preşedintele României, Traian Băsescu, a decorat joi, 11 iunie a.c., în cadrul unei
ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni, sportivi campioni mondiali ai handbalului
românesc, în semn de înaltă apreciere a rezultatelor handbalistice de excepţie, pentru
contribuţia la prestigiul şcolii româneşti de handbal, pentru dăruirea şi spiritul de fair-play prin
care au promovat valorile sportului de performanţă şi imaginea României în lume.
De asemenea, şeful statului a decorat antrenori ai handbalului românesc, în semn de înaltă
apreciere a contribuţiei avută în planul pregătirii mai multor generaţii de campioni, pentru
abnegaţia şi profesionalismul cu care au ştiut să imprime spiritul de fair-play în şcoala
românească de handbal, contribuind la succesul acesteia în lume. Preşedintele Traian Băsescu
a conferit Ordinul "Meritul Sportiv" Clasa I: domnului Niculae Nedeff, antrenor; domnului
Constantin Popescu Pilică, antrenor şi domnului Oprea Vlase, antrenor.
Preşedintele României a acordat Ordinul "Meritul Sportiv" Clasa I: doamnei Victoriţa
Dumitrescu, sportivă; domnului Cristian Gaţu, sportiv, preşedintele Federaţiei Române de
Handbal; domnului Cornel Oţelea, sportiv; doamnei Aurelia Sălăgean-Tudor, sportivă;
doamnei Maria Scheip-Constantinescu, sportivă; doamnei Anna Stark-Stanisel, sportivă, şi
doamnei Iozefina Ugron-Ştefănescu, sportivă.
Totodată, şeful statului a conferit Ordinul "Meritul Sportiv" Clasa a II-a cu 1 baretă: doamnei
Aurora Bran-Alexandrescu, sportivă; domnului Mircea Costache II, sportiv; domnului
Alexandru Dincă, sportiv; domnului Gheorghe Gruia, sportiv; domnului Gheorghe Roland
Gunnesch, sportiv; domnului Petre Ivănescu, sportiv; domnului Gavril Emeric Kicsid, sportiv;
domnului Ghiţă Licu, sportiv; domnului Hans Moser, sportiv; domnului Cezar Nica, sportiv;
doamnei Aurora Niculescu-Leonte, sportivă; domnului Olimpiu Nodea, sportiv; domnului
Ştefan Orban, sportiv; domnului Corneliu Penu, sportiv; domnului Ion Popescu, sportiv;
doamnei Elena Rado-Jianu, sportivă; domnului Michael Redl, sportiv; doamnei Elena
Ştefănescu-Pădureanu, sportivă; doamnei Mora Windt Martini, sportivă.
De asemenea, în cadrul ceremoniei, preşedintele României a acordat Ordinul "Meritul Sportiv"
clasa a II-a: doamnei Liliana Borcea-Biro, sportivă; domnului Liviu Bota, sportiv; doamnei
Felicia Ghiorghita Bâtlan, sportivă; doamnei Cornelia Constantinescu, sportivă; domnului
Gheorghe Covaci, sportiv; doamnei Martha Drasser Haberpursch, sportivă; doamnei Constanţa
Dumitrescu Popa, sportivă; doamnei Edeltraut Franz Sauer, sportivă; domnului Gheorghe
Goran, sportiv; domnului Mircea Grabovski, sportiv; doamnei Elena Hedesiu Draghici,

sportivă; domnului Iosef Jakob, sportiv; doamnei Ileana Giulescu Kolesnicov, sportivă;
domnului Dan Marin, sportiv; domnului Mihail Marinescu, sportiv; domnului Titus Mihai
Moldoveanu, sportiv; doamnei Anna Nemetz-Schauberger, sportivă; doamnei Elena Roşu
Tellmann, sportivă; domnului Valentin Samungi, sportiv; domnului Werner Stöckl, sportiv;
domnului Mircea Irimie Ştef, sportiv; domnului Otto Tellmann, sportiv; domnului Constantin
Tudosie, sportiv; domnului Radu Voina, sportiv.
Vă prezentăm alocuţiunea susţinută de şeful statului cu această ocazie:
" În primul rând, vă mulţumesc că v-aţi rupt din timpul dumneavoastră, unora că aţi făcut
drumuri lungi ca să ne întâlnim astăzi câteva minute aici. Sunt trei campioane mondiale la
femei şi patru campioni mondiali la băieţi. O să vă spun cu toată sinceritatea că pe campionii
mondiali de la băieţi îi ştiu mult mai bine decât pe fete, ele au şi obţinut performanţa când încă
nu aveam televizor. Abia titlul mondial din `64, la băieţi - aveam un televizor Cosmos 102,
micuţ - pe care am reuşit să-l văd "pe viu", pentru că în rest erau numai ştiri, şi de atunci am
început să am idoli printre dumneavoastră. Nu am apucat să-l văd la televizor pe Petre
Ivănescu, unul din marii golgheteri, din golgheterii campionatelor mondiale, dar l-am văzut pe
Ioan Mozer, l-am văzut pe Gheorghe Gruia şi l-am văzut şi pe Ştefan Birtalan, cum la fel l-am
văzut pe Penu şi înaintea lui a fost Redl. Nu aş vrea să fac o enumerare cu ce mai ţin minte,
dar tot trebuie să-l menţionez pe Cristian Gaţu, cel mai bun jucător al lumii la Campionatul
mondial din `74, cum, de asemenea, îmi aduc aminte numele antrenorilor echipei naţionale
încărcată de glorie, pentru ultima dată în 1974. De ce insist să vorbesc de anii `60, până la
mijlocul anilor `70, pentru că eu astăzi nu am răsplătit ce aţi făcut dumneavoastră pentru ţară,
este prea puţin. Gestul de astăzi este dedicat mai degrabă aducerii aminte, poate pentru
generaţia tânără, a faptului că România a scris istoria sportului mondial în handbal, în anii `60
şi `70, şi că acest lucru l-au făcut nişte oameni în echipă, nişte oameni care s-au simţit pe ei,
unul lângă altul şi la un loc, într-o echipă, au făcut lucruri extraordinare pentru România. Am
vrut, prin gestul de astăzi, să vă dau şi semnalul că nu puteţi fi uitaţi şi că, în acelaşi timp,
performanţele dumneavoastră, dăruirea dumneavoastră, exemplul dumneavoastră este o
realitate care poate fi repetată, dar poate fi repetată atunci când oamenii doresc acest lucru iar
amintirea performanţelor extraordinare pe care le-aţi avut nu fac decât să demonstreze că
românii pot să fie cei mai buni atunci când sunt uniţi.
Trebuie să vă spun că pe unii dintre dumneavoastră am încercat să îi imit, de aceea când eram
în liceu am şi jucat handbal. Sigur, la vremea aceea mă uitam ca la Dumnezeu la Gruia şi la
Birtalan, după el, dar niciodată nu mi-a permis fizicul să fiu un Gruia sau un Birtalan, nici
măcar, chiar dacă mă apropii ca fizic de Radu Voinea, deşi am jucat pe postul lui la Ştiinţa
Bacău, nici măcar ca Radu Voinea nu am putu să fiu, un formidabil jucător de extremă. Eu am
rămas unde am fost, el este o glorie a sportului dar fiecare dintre dumneavoastră mi-aţi dat câte
ceva. Şi acest ceva a fost ceea ce ne lipseşte astăzi: exemplul, dorinţa de performanţă şi eu i-aş
invita pe români să privească la istoria dumneavoastră pentru că aici găsesc un exemplu

extraordinar, inclusiv de dăruire pentru ţară. Şi vă asigur că la vremea aceea, poate că erau
mult mai puţine motive să fii mândru de ţara ta decât astăzi când suntem într-un sistem liber,
democratic, dar dumneavoastră aţi fost mândri de ţara dumneavoastră în orice condiţii şi aţi
dorit ca ţara dumneavoastră să fie sus şi aţi dus-o sus. Îmi aduc aminte că făceam
antrenamente la Ştiinţa Bacău care era o biată echipă studenţească şi trecusem de la Şcoala
Sportivă la Ştiinţa Bacău în divizia B şi rămâneam după antrenamente pentru că urma la
antrenament Dinamo Bacău, la vremea aceea antrenată de Lascăr Pană şi venea cu maşina de
la Bucureşti Costache Mircea II, pe care mă bucur că l-am văzut. Dar veneam să vedem o
mare glorie a handbalului, rămîneam toţi să ne uităm pentru că vine Costache Mircea II care
fusese integrat la Dinamo Bacău la vremea aceea, poate nu folosesc corect expresiile, dar ştiu
că ne uitam după el, stăteam toţi după antrenament, nu mergeam la şcoală ca să îl vedem pe
Costache Mircea II. Pe ceilalţi v-am văzut la televizor, îmi aduc aminte şi la Campionatul
Mondial din 1974, Ţopescu nu mai putea vorbi pur şi simplu în finală. Au fost momente de
emoţie pe care ni le-aţi dat şi le-aţi dat românilor iar eu astăzi nu vă pot răsplăti pentru ce aţi
făcut pentru români dar am vrut să vă dau doar un semnal că nu v-am uitat. Pentru ce aţi făcut
pentru România, pentru sportul romînesc, permiteţi-mi să vă mulţumesc tuturor, antrenori,
jucătoare, jucători. Vă mulţumesc mult!
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