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Comisia de Recurs 

Decizia nr.4 

Ședința din data de:13.03.2018 

Comisia compusă din : 

Președinte  Văsii Cătălin 

Membru     Hârlab Mihai 

Secretar     Coman Silviu 

 

Pe rol soluționarea recursului declarat de domnul Roșu Ovidiu  ,delegatul echipei Progresul Voivodeni 

împotriva hotărârii nr.23/31.05.2017 emisă de Comisia de disciplină. 

       La apelul nominal nu s-a prezentat nimeni. 

       Procedura de citare îndeplinită. 

       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 delegatului  pentru 6 luni şi o penalitate financiară de 400 

de lei. 

Împotriva acestei hotărâri domnul Roșu Ovidiu a formulat recurs,solicitând reducerea suspendării.  

     În urma analizării memoriului  depus de delegatul Roșu Ovidiu  cu privire la reducerea suspendării de 6 

luni la 3 luni ,aplicată de către Comisia de disciplină din cadrul A.J.F.Braşov , Comisia de recurs apreciază 

că în cazul de faţă, având în vedere că domnul Roșu Ovidiu a efectuat jumătate din sancțiune, sunt 

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

 

       Având în vedere că delegatul Roșu Ovidiu 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  Roșu Ovidiu  împotriva hotărârii  nr.23/31.05.2017 pronunţată 

de Comisia  de disciplină a AJF Braşov pe care o modifică,reducând suspendarea de la 6 luni la 3 luni cu 

menţinerea penalităţii financiare aplicate. 

        Definitivă şi executorie. 
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        Hotărârea poate fi atacată la Comisia de Recurs a FRF în termen de 21 de zile de la comunicare. 

        Prounţată azi  13.03.2018 la sediul AJF Braşov. 

Președinte  Văsii Cătălin  

Membru     Hârlab Mihai 

Secretar       Coman Silviu 

 


