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COMISIA  DE  DISCIPLINA 
 

HOTARAREA 
NR.26/15.11.2018 

Comisia de disciplina a A.J.F. CLUJ, in sedinta din data de 15.11.2018, intrunita in componenta: 
LIVIU PARLAPAN – presedinte, TIBERIU PORACZKY vicepresedinte, DANIEL  CIMPEAN – 
membru, a analizat solicitarea echipei LUCEAFARUL 2010 CLUJ  de  a motiva hotararea nr 24 din data 
de 13.11.2018 conf. art. 115.1 din RD a AJF Cluj 

Pentru sedinta comisiei de disciplina din data de 15.11.2018 au fost citati:  

- POP MOLDOVAN TUDOR arbitrul jocului 

- DARJAN PAUL –antrenor- LUCEAFARUL  2010  CLUJ 

- SIECOVAN ANDREI antrenor CS SPORTING CLUJ 

- CD a AJF Cluj retine: 

1. Domnii antrenori s-au prezentat 

2. Din declaratiile antrenorilor prezenti la sedinta CD rezulta ca arbitrul ar fi consemnat in 
raportul de joc incidente ce ar fi avut loc in timpul jocului, dupa ce antrenorii celor doua 
echipe  au semnat raportul de joc. 

3. Conf.art. 103 din RD a AJF Cluj faptele descrise in rapoartele oficialilor de joc sunt 
prezumate a fi exacte  dovada inexactitatii acestora putand fi facuta numai prin inregistrari 
video sau fotografii motiv pentru care CD nu poate retine unele declaratii ale martorilor 
prezenti la joc 

4. Arbitrul jocului nu a respectat procedurile de sanctionare a persoanelor ce i-au adus injurii  in 
timpul jocului  ( D-nii antrenori nu au fost eliminati) si nu a adus la cunostiinta acestora ca va 
consemna in raportul de joc  incidentele de mai sus , inainte ca acestia sa semneze in raportul 
de joc, motive pentru care CD HOTARESTE: 

1. Se anuleaza sanctiunile acordate antrenorilor echipei  LUCEAFARUL  2010  CLUJ  
prin hotararea 24/13.11.2018, conf. Art.122 din RD a AJF CLUJ. 

2. CJA Cluj este notificata sa analizeze prestatia arbitrului de la acest joc in 
conformitate cu propriilor regulamente. 

 

Conform art. 116.5 din R.D. al AJF Cluj plata amenzii sau declararea apelului se fac in 
maxim 15 zile calendaristice de la data comunicării 

 

 

 
      Comisia de disciplina:        Liviu Parlapan,   Tiberiu Poraczky,   Daniel Cimpean 


