
Declaratia mea OFICIALA… 

  

 
                                   CLICK!- Opriti CAN CAN-ul din ATAC si lasati-mi 
LIBERTATEA… 
            Ma aflu intr-o perioada in care, fara implicarea mea, mai multe posturi de 
televiziune, ziare si fosta sotie ma acuza cu insistenta despre fapte care nu s-au petrecut 
sau care nu sunt deloc adevarate. Din dragoste si respect pentru prietenii si fanii mei, din 
consideratie fata de toti acei oameni care s-au bucurat sau au lacrimat atunci cand steagul 
Romaniei s-a ridicat de 16 ori- primul intre natiuni- in Europa si in lume, raspund ca tot 
ceea ce a aparut pe ecrane si in presa sunt pure interpretari si speculatii care vizeaza 
numai interese. 
            Sunt acuzat ca mi-am batut fosta sotie. Nici vorba de asa ceva! Intr-un singur 
caz, printr-o imprejurare nefericita a fost atinsa accidental intr-o zona sensibila a fetei 
ceea ce a produs  invinetirea acesteia. Atat si nimic mai mult! De fapt, din declaratiile 
contradictorii ale Larisei rezulta acest lucru. Din fire, sunt o persoana calma, echilibrata si 
cu multa stapanire de sine. Cum altfel as fi reusit marea performanta in Gimnastica (un 
sport individual, neagresiv)?! 
            Sunt acuzat ca imi bat copiii. Alta aberatie spusa de fosta sotie si speculata 
intens de mass-media. Cum poate fi sustinut acest lucru fara probe si dovezi? La varsta de 
2 ani si jumatate copilul este la stadiul in care reproduce tot ce aude sau i se spune. La 
joaca orice copil se mai poate zgaria, lovi, dar copiii mei nu prezinta nici cel mai mic 
semn de trauma sau violenta. Imi iubesc copiii. Cunostintele apropiate stiu acest lucru! 
Conditiile de ingrijire si joaca create de mine atunci cand imi sunt incredintati sunt dintre 
cele mai bune. Atunci, in necunostinta de cauza, cum poti sa asculti, sa afirmi sau sa 
sustii tot felul de ineptii pe care apoi le transmiti opiniei publice? Am pus la dispozitie- 
organelor abilitate toate dovezile si declaratiile solicitate referitoare la evenimentele 
petrecute.  
            Sunt acuzat ca nu platesc la timp pensia alimentara. Este o minciuna sfruntata! 
A solicitat cineva  chitantele care dovedesc ca eu am achitat  luna de luna sume de bani in 
functie de veniturile realizate? Nu mai pun la socoteala bursele de studii oferite din 
propria initiativa si cheltuielile destul de mari cu ingrijirea si distractia copiilor mei cand 
sunt la mine. Acum lucrez ca antrenor din care imi castig existenta. 
            Sunt divortat de aproape 2 ani, actiunea in instanta fiind solicitata de catre mine. 
De ce toate aceste scandaluri si acuze? Larisa ma provoaca permanent, iar in “conexiune” 
unele posturi de televiziune si ziare “puncteaza” pentru a-si vinde produsul. Sunt surprins 
si in acelasi timp indignat de faptul ca multi se folosesc de naivitatea unei femei singure 
cu 2 copii, fara prea multa pregatire si fara serviciu, aceasta sperand ca va fi “ajutata” in 
demersul ei impotriva mea pentru a obtine ceva (CE?)  Mediatizarea excesiva si 
mincinoasa a scandalurilor care nu se mai termina au condus la :mari prejudicii aduse 
imaginii mele  si la pierderea unor contracte care generau venituri suplimentare pentru 
mine si copiii mei. 
            Fac apel public la institutiile statului abilitate si ale organelor in drept (CNA,CRP, 
Comisia de abuzuri din Parlamentul Romaniei, etc. ) sa se sesizeze, sa analizeze si sa 



decida asupra celor intamplate pentru a pune capat tuturor acuzatiilor nefondate si 
rautacioase la adresa unui ambasador al sportului care a adus faima si glorie Romaniei in 
lume.  

 
                                                       Marian Dragulescu 

 




