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Adrian Mititelu a reacţionat pe pagina sa de Facebook, după ce FRF a luat din nou o
decizie abuzivă.

Înainte de câştigarea primului mandat în fruntea FRF, Răzvan Burleanu făcea poteci după
poteci pe la Craiova, pentru a-i promite lui Adrian Mititelu că o să facă dreptate pentru FC
Universitatea Craiova dacă va avea susţinerea sa şi va câştiga alegerile. Însă, după ce s-a
văzut cu sacii în căruţă, Burleanu a făcut cu totul alte lucruri şi i-a acordat lui Rotaru toate
facilităţile, dar şi toate privilegiile pentru o echipă înfiinţată cu ajutorul politic al PSD şi trimisă
direct în Liga 2.
Dar cum abuzurile făcute de oamenii lui Burleanu au venit în aceşti ani unul după altul,
schimbare de statut, afiliere şi aşa mai departe, astfel că încă un abuz în plus practic că nici nu
mai conta. Deşi CSU nu beneficiază de palmaresul adevăratei Universitatea Craiova, totuşi
Comitetul Executiv al FRF aprobat ca echipa lui Rotaru să poată să folosească din sezonul
viitor denumirea de Universitatea Craiova în toate competițiile interne și internaționale.

Ediție Specială - Cotidianul online al Olteniei
Phoca PDF

Mititelu a ieşit la atac: "Burleanu nu este cu nimic mai prejos decât
Mircea Sandu!"
Categorie: Știri FCU Publicat: Miercuri, 03 Iulie 2019 19:42 Scris de Daniel Vlad Accesări:
4478
Însă, Adrian Mititelu nu va lăsa lucrurile aşa şi îi va da pe toţi cei care îşi bat joc în continuare de
suporterii adevăratei Universitatea Craiova pe mâna procurorilor după ce se va întocmi o
plângere penală.
"FRF a mai comis un abuz, cu scopul clar de a favoriza gruparea criminală înfinţată de
PSD în 2013! Burleanu ,NU este cu nimic mai prejos decât criminalul Mircea Sandu! Într-o
zi FRF o sa trebuiască sa achite o notă de plată uriașă! Această decizie ILEGITIMA și
imorală urmează să o atacăm în căile prevăzute de lege și statut. Nu în ultimul rând
această nouă faptă penală va fi adusă la cunoștință procurorilor", a scris Mititelu.
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