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Comisia de Recurs 

Decizia nr. 1 

Ședința din data de:17.10.2018 

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.11/25.09.2018 . 

       La apelul nominal a răspuns jucătorul Bulai Octavian.  

Procedura de citare îndeplinită. 

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

procedural, conform chitanţei nr.4875220 / 27.09.2018. 

 Comisia STJ    a hotărât prin decizia  nr.11/25.09.2018    : 

 

“    Jucătorul Bulai Octavian rămâne legitimat la echipa AFC Carpați Berivoi. 

Sancționarea acestuia cu suspendarea pentru 4 (patru) etape și penalitate  200 (douăsute)lei 

conform art.24 grupa A pentru abaterea prevăzută de art.23 lit.c.” 

 Împotriva acestei hotărâri domnul Bulai Octavian  a formulat recurs. 

            Având în vedere faptul că prin semnarea celor două contracte jucătorul Bulai Octavian își asumă 

efectele semnării cu două cluburi pentru aceeași perioadă, în cauză fiind aplicabile art.23 lit.e din 

Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorului de Fotbal  

Pentru aceste motive, 

HOTĂRĂȘTE 

 

        Menținerea deciziei nr.11/25.09.2018 a Comisiei pentru Statutul și Transferul Jucătorului de Fotbal. 

        Definitivă şi executorie. 

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

        Prounţată azi 17.10.2018 la sediul AJF Braşov. 
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Comisia de Recurs 

Decizia nr. 2 

Ședința din data de:17.10.2018 

Comisia compusă din : 

Președinte  Văsii Cătălin 

Membru     Hârlab Mihai 

Secretar     Coman Silviu 

 

Pe rol soluționarea recursului declarat de domnul Stoica Ionuț George jucător la ASC Olimpic Zărnești 

împortiva deciziei Comisiei de Disciplină nr.8/11.10.2017 . 

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

procedural, conform chitanţei nr.4874802/24.10.2017 

 Comisia de Disciplină    a hotărât prin decizia  nr.8/11.10.2017    : 

“Comisia a hotărât sancţionarea jucătorului Stoica Ionuţ George cu suspendare 1 an şi 6 (şase) luni şi 

1.000 (unamie) lei penalitate sportivă conform art. 65.e din Regulamentul Disciplinar” 

 Împotriva acestei hotărâri domnul Stoica Ionuț George a formulat recurs. 

            Având în vedere prevederile art.19,pct.2 din Regulamentul Disciplinar  

 

HOTĂRĂȘTE 

 

        Modifică decizia nr.8/11.10.2017 dată de Comisia de Disciplină în sensul sancționării jucătorului 

Stoica Ionuț George de la echipa ASC Olimpic Zărnești cu suspendarea pentru 24 de etape competiționale. 

Cu drept de joc începând cu data de 21.10.2018. 

        Definitivă şi executorie. 

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

        Prounţată azi 17.10.2018 la sediul AJF Braşov. 


