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Comisia de Recurs 

Decizia nr. 11 

Ședința din data de:13.05.2019 

Comisia compusă din : 

Președinte  Văsii Cătălin 

Membru     Hârlab Mihai 

Secretar     Coman Silviu 

 

Pe rol soluționarea recursului declarat de domnul Bulai Octavian jucător la AFCS Carpați Berivoi 

împortiva deciziei Comisiei pentru Statutul și Transferul Jucătorului de Fotbal nr.18/04.04.2019 . 

       Procedura de citare îndeplinită. 

La apelul nominal din data de 06.05.2019  nu s-a prezentat domnul Bulai Octavian .A trimis un e-

mail prin care solicită comisiei judecarea cazului în lipsa lui. 

Comisia a amânat pronunțarea hotărârii pentru data de 13.05.2019 

       S-a făcut referatul cauzei în sensul că la dosar există dovada achitării taxei de recurs, în 

termenul procedural, conform chitanţei nr.4875715 / 16.04.2019. 

 Comisia STJ    a hotărât prin decizia  nr.18/04.04.2019   : 

 

“    - Jucătorul Bulai Octavian rămâne legitimat la echipa AF CS Carpați Berivoi și NU se 

aprobă transferul la ACS Voința Hurez” 

 Împotriva acestei hotărâri domnul Bulai Octavian  a formulat recurs. 

            În urma analizei recursului formulat de către domnul Bulai Octavian împotriva Deciziei 

nr.18/04.04.2019 a Comisiei pentru Statutul și Transferul Jucătorului de Fotbal din cadrul AJF 

Brașov, Comisia de recurs constată următoarele : 

- Numitul Bulai Octavian a încheiat două contracte cu entități diferite , respectiv contractul 

nr. 5/16.08.2018 cu clubul AFCS Carpați Berivoi ,înregistrat la AJF sub nr.709/11.09.2018  

și contractul cu nr.9/10.09.2018 cu clubul ACS Voința Hurez ,înregistrat la AJF Brașov sub 

nr.708/11.09.2018. 

- Contractele menționate mai sus nu respectă prevederile art.15 alin.5.1. lit.c și g din 

Regulamentul privind Statutul și transferul Jucătorului de Fotbal . 

Pentru aceste motive, 

HOTĂRĂȘTE 

 

-         Desființarea deciziei nr.18/04.04.2019 a Comisiei pentru Statutul și Transferul 

Jucătorului de Fotbal și pe cale de consecință, dispune anularea contractelor cu nr. 

5/16.08.2018 încheiat de domnul Bulai Octavian cu clubul AFCS Carpați Berivoi 
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,înregistrat la AJF sub nr.709/11.09.2018  și contractul cu nr.9/10.09.2018 încheiat cu clubul 

ACS Voința Hurez ,înregistrat la AJF Brașov sub nr.708/11.09.2018. 

Jucătorul Bulai Octavian revine la situația anterioară încheierii celor două contracte anulate 

prin prezenta decizie. 

 

        Definitivă şi executorie. 

        Hotărârea poate fi atacată la Comisia de Recurs a FRF în termen de 21 de zile de la 

comunicare. 

        Prounţată azi 13.05.2019 la sediul AJF Braşov. 
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Comisia de Recurs 

Decizia nr.12  

Ședința din data de:13.05.2019 

Comisia compusă din : 

Președinte  Văsii Cătălin 

Membru     Hârlab Mihai 

Secretar     Coman Silviu 

 

Pe rol soluționarea recursului declarat de domnul Albulescu Nicolae -  președinte AS Cetatea 

Homorod referitor la sancționarea jucătorului Albulescu Nicolae –(AS Cetatea Homorod) de către 

Comisia de disciplină -   decizia nr.20/30.04.2019  

       S-a făcut referatul cauzei în sensul că la dosar există dovada achitării taxei de recurs, în 

termenul procedural . 

      Comisia de disciplină a hotărât suspendarea jucătorului   Albulescu Nicolae cu   5 (cinci) etape 

şi 350 (treisute)  lei penalitate sportivă  (foloseste un limbaj si/sau gesturi agresive, ofensatoare 

sau ireverentioase)  conform art.  65 b și c   din Regulamentul Disciplinar . 

Împotriva acestei hotărâri domnul Albulescu Nicolae  a formulat recurs,solicitând reducerea 

suspendării.  

     În urma analizării memoriului  depus de jucător  cu privire la reducerea suspendării de 5 etape la 

3 etape ,  aplicată de către Comisia de disciplină din cadrul A.J.F.Braşov , Comisia de recurs 

apreciază că în cazul de faţă,  domnul Albulescu Nicolae  a efectuat 3 etape din sancțiune și sunt 

aplicabile prevederile art.43, pct.4,lit.b şi e din Regulamentul Disciplinar. 

       Având în vedere că jucătorul  Albulescu Nicolae   a avut o conduită bună  înainte de săvârşirea 

prezentei abateri, recunoscându-şi vina,comisia urmează a ţine cont de aceste aspecte,urmând a 

admite recursul formulat. 

 

Pentru aceste motive, 

DECIDE 

          Admite recursul formulat de domnul Albulescu Nicolae  împotriva deciziei  

nr.20/30.04.2019 pronunţată de Comisia  de disciplină a AJF Braşov pe care o modifică,reducând 

suspendarea  cu 2 etape ,cu mențiunea că,în caz de recidivă se vor adăuga  etapele 

reduse.Menţinerea penalității financiare aplicată. 

      Definitivă şi executorie. 

        Hotărârea poate fi atacată la Comisia de Recurs a FRF în termen de 21 de zile de la 

comunicare. 

        Prounţată azi  13.05.2019  la sediul AJF Braşov. 
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Comisia de Recurs 

Decizia nr.13  

Ședința din data de: 13.05.2019 

Comisia compusă din : 

Președinte  Văsii Cătălin 

Membru     Hârlab Mihai 

Secretar     Coman Silviu 

 

     Pe rol soluționarea recursului declarat de domnul Bucur Marian  ,jucător la echipa A.S. 

Spartanii Pojorta împortiva  deciziei nr.20/30.04.2019 emisă de Comisia de disciplină. 

       S-a făcut referatul cauzei în sensul că la dosar există dovada achitării taxei de recurs, în 

termenul procedural . 

     Comisia a hotărât sancționarea jucătorului Bucur Marian cu suspendare 4(patru) etape şi 200 

(douăsute) lei penalitate sportive conform art. 65/a din Regulamentul Disciplinar 

     Împotriva acestei hotărâri jucătorul Bucur Marian   a formulat recurs,solicitând reducerea 

suspendării.  

     În urma analizării memoriului  depus de jucător  cu privire la reducerea suspendării de 4 etape la 

2 etape ,  aplicată de către Comisia de disciplină din cadrul A.J.F.Braşov , Comisia de recurs 

respinge  recursul formulat de domnul Bucur Marian     împotriva deciziei  nr.20/30.04.2019  

conform art.44 alin 1. și 3. din Regulamentul Disciplinar. 

      Definitivă şi executorie. 

        Hotărârea poate fi atacată la Comisia de Recurs a FRF în termen de 21 de zile de la 

comunicare. 

        Prounţată azi  13.05.2019  la sediul AJF Braşov. 

 

 


