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Comisia de Recurs 

Decizia nr.1  

Ședința din data de:16.10.2019 

Comisia compusă din : 

Președinte  Văsii Cătălin 

Membru     Hârlab Mihai 

Secretar     Coman Silviu 

 

Pe rol soluționarea recursului declarat de domnul Necula Ionuț -  președinte ACSM Codlea referitor la 

sancționarea jucătorului Rușeț Raul  –(ACSM Codlea) de către Comisia de disciplină -   decizia 

nr.6/02.10.2019  

       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   Rușeț Raul cu   5 (cinci) etape şi 400 

(patrusute)  lei penalitate sportivă  (comportament violent)  conform art.  63/2,4.a   din Regulamentul 

Disciplinar . 

Împotriva acestei hotărâri domnul Necula Ionuț  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 Rușeț Raul  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  Rușeț Raul   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 Rușeț Raul  împotriva deciziei  nr.6/02.10.2019 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  16.10.2019  la sediul AJF Braşov. 
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Comisia de Recurs 

Decizia nr.2 

Ședința din data de:16.10.2019 

Comisia compusă din : 

Președinte  Văsii Cătălin 

Membru     Hârlab Mihai 

Secretar     Coman Silviu 

 

Pe rol soluționarea recursului declarat de domnul Burlea Flavius Ioan președintele ACS Voința Hurez  

împotriva deciziei Comisiei de Disciplină nr. 7/10.10.2019. 

       La apelul nominal a răspuns  domnul Burlea Flavius-președinte ACS Voința Hurez, jucătorii Năstase 

Ioan și Sasu Gabriel ,arbitri Borțan Daniel și Simion David Ștefan,asistenta medicală –Danciu Camelia.Nu 

s-au prezentat : observatorul Cozma Alexandru si jucătorul Lingurar Marius. 

       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 prin  decizia  nr.7/10.10.2019   : 

     Sancţionarea jucătorului    Sasu Gabriel  cu suspendare 5  (cinci )etape   și 350(treisutecincizeci) lei 

penalitate sportivă conform art. 65/b  din  Regulamentul Disciplinar. 

Sancționarea jucătorului  Năstase Cristian  Ioan   cu suspendare 5 (cinci )etape   și 350 (treisutecincizeci) 

lei penalitate sportivă conform art.65/b  din  Regulamentul Disciplinar. 

Sancționarea jucătorului   Lingurar Marius   cu suspendare 10  (zece)etape   și450  (patrusutecincizeci) 

lei penalitate sportivă conform art. 65/d  din  Regulamentul Disciplinar. 

Sancționarea delegatului  echipei ACS Voința Hurez ,domnul Burlea Flavius cu suspendare 2 (două)luni 

și 300 (treisute) lei penalitate sportivă conf. art.55/1 din Regulamentul Disciplinar. 

 

Împotriva acestei hotărâri  președintele ACS Voința Hurez a formulat recurs. 

Comisia de Recurs a citit recursul depus de  domnul Burlea Flavius ,anexat. 

Comisia de Recurs a dat cuvântul părţilor prezente.     

Domnul Burlea Flavius  ,reprezentant al ACS Voința Hurez își menține cele exprimate în memoriu și 

solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat . 

Domnul Năstase Cristian Ioan ,jucător, consideră că nu a fost niciun incident între el și arbitri doar un 

schimb verbal de replici.Arbitrul Borțan Daniel l-a amenințat pe colegul Coclea  Fernando Valentin. 

Domnul Sasu Gabriel ,jucător,spune că după meci l-a luat pe arbitrul Simion David  de umăr adresându-i 

doar o întrebare legată de modul de arbitrare a meciului “ De ce ți-ai bătut joc de noi ?”. 

Domnul Simion David,arbitru, spune că domnul Burlea Flavius de la începutul jocului a adus injurii 

arbitrilor; a fost bruscat și amenințat de cei trei jucători,respectiv Sasu Gabriel,Năstase Cristian Ioan și 

Lingurar Marius; domnul Burlea Flavius i-a adus injurii când a întocmit raportul. 
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Domnul Borțan Daniel ,arbitru, spune că domnul Burlea Flavius i-a amențat și le-a adus injurii. 

Doamna asistentă Danciu Camelia a declarat că jucătorul Sasu Gabriel nu a lovit nici un oficial. 

 

Comisia de Recurs în urma audierilor  

DECIDE 

 

        Respinge recursul formulat de președintele ACS Voința Hurez și menține  Decizia nr.7/10.10.2019 

pronunţată de Comisia de Disciplină a AJF Braşov. 

        Definitivă şi executorie. 

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

        Prounţată azi 16.10.2019  la sediul AJF Braşov. 

 

         

 

 


