
\&quot;Briliantul\&quot;, amenintat
"Ce se va intampla cu Mutu A fost ca un fulger pe un cer senin. Mutu a cerut sa mearga la un alt club,
noi nu am fost de acord si el a parasit antrenamentul. Nu este un comportament acceptabil. Vom lua
masuri foarte dure. Daca Cesena va fi viitoarea echipa a lui Mutu Nu vreau sa implic alte cluburi. Mutu
este jucatorului echipei Fiorentina si faptul ca nu-l vom avea pe teren in meciul cu Bologna este un
dezavantaj", a spus Mencucci. 
  
  Mencucci a mentionat ca Mutu "s-a dat singur afara" de la Fiorentina. "El trebuia sa se antreneze si a
plecat. Astazi ar fi fost convocat si ar fi jucat. Mutu va suporta ceea ce prevad normele federale si civile
in astfel de cazuri, vom vedea ce trebuie sa facem. Mutu a fost un jucator greu de gestionat in 2010, el nu
a avut un comportament asa cum prevad regulile clubului nostru. Am fost alaturi de el si in cazul
«sibutramina». El avea o datorie mare fata de oras si fata de fani", a mai spus oficialul clubului viola. 
  
  Site-ul oficial al clubului AC Fiorentina a anuntat, printr-un comunicat, ca atacantul roman Adrian Mutu
a parasit antrenamentul de miercuri fara sa ofere vreo explicatie si ca, urmare a comportamentului sau din
ultima perioada, gruparea va deschide actiuni in plan sportiv si civil. "Jucatorul Adrian Mutu a parasit
unilateral si fara sa dea vreo explicatie antrenamentul de astazi. in urma acestui fapt, care aduce pagube
clubului, Mutu a fost scos din lot pentru meciul cu Bologna. Imediat a avut loc o intalnire intre
conducatorii clubului si reprezentantii jucatorului pentru a discuta viitorul lui Mutu. Acest act de
insubordonare si de lipsa de respect pentru club, cumulat cu alte probleme in care a fost implicat Mutu,
constrang clubul Fiorentina sa-si rezerve dreptul de a deschide actiuni impotriva lui, in plan sportiv si
civil", se arata in comunicatul clubului. 
  
  Fostul impresar Ioan Becali a explicat ca atacantul Adrian Mutu a parasit antrenamentul de miercuri
dupa-amiaza al Fiorentinei dupa ce a aflat ca gruparea viola nu ii permite sa se transfere la o alta echipa
din Italia liber de contract. 
  
  Dupa ce a fost depistat dopat, la inceputul anului trecut, fiind suspendat 9 luni, Mutu a fost implicat in
mai multe scandaluri la finele lui 2010. Chiar cu o saptamana inainte ca suspendarea sa sa expire in
octombrie, Mutu a batut un ospatar la localul "Full Up" din Florenta, apoi a plecat mai devreme in
vacanta inaintea Sarbatorilor de iarna. 
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