
SITUAȚIE DOSAR 14/CD/2017 – dosarul deghizaților 

_________________________________________________ 

1. Decizia Comisiei de Disciplină și Etică a FRF din data de 24.05.2018 în Dosarul 

nr. 14/CD/2017   

• Decizia poate fi vizualizată accesând link-ul  https://www.frf.ro/documente-

frf/hotarari-comisii/comisia-de-disciplina/sanctiuni-drastice-dictate-de-comisia-

de-disciplina-a-frf/ 

Enunț general valabil: 
"În temeiul art. 61 coroborat cu art. 20 din RD se sancționează dl. .... cu 
măsura interzicerii oricărei activități legate de fotbal pentru o perioadă de .... ani 
începând cu data pronunțării acestei hotărâri și i se aplică o penalitate sportivă 
în cuantum de ....  lei." 

Sancțiuni: 

1. PETRE Dan Ion - 2 ani și 300.000 lei 

2. CATANĂ Cristian - 2 ani și 250.000 lei 

3. BURTESCU Septimiu - 250.000 lei 

4. GRIGORAȘCU Cristian - 1 an și 6 luni și 200.000 lei 

5. NICULAE Laurențiu -  1 an și 6 luni și 200.000 lei 

6. NEDELCU Răzvan Ioan - 1 an și 200.000 lei 

2. Niciunul dintre vinovați NU a făcut recurs. Prin urmare, decizia a rămas definitivă 

și executorie.  

 

3. Conform art. 19, alin. 4 din Regulamentul Disciplinar, "suspendarea se cumulează 

cu penalitatea sportivă şi se va prelungi până la plata INTEGRALĂ a acesteia" 

 

4. Conform prevederilor Regulamentului Disciplinar, art. 85, alin. 3a "persoanele fizice 

care nu-și execută obligațiile stabilite prin hotărâri definitive și irevocabile ale 

AJF/FRF/TAS în termen de 30 zile de la data comunicării hotărârii, se sancționează cu 

măsura interzicerii desfășurării oricăror activități legate de fotbal până la executarea 

INTEGRALĂ a obligației stabilite, dar nu mai mult de doi ani. În cazul în care nici după 

2 ani persoana fizică nu și-a executat obligațiile, va fi exclusă din activitatea 

fotbalistică.” 

 

5. CONSECINȚE 

Conform Art. 24 , alin. 2 din Regulamentul Disciplinar, "excluderea din activitatea 

competiţională sau fotbalistică, în general, interzice definitiv persoanei respective să 

participe la jocuri oficiale sau amicale (exceptie facand calitatea de spectator daca nu 

i-a fost aplicată interdicția de a intra pe stadioane) sau să deţină orice funcţie în cadrul 

unei structuri sportive afiliată la FRF/LPF/AJF " 
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➢ Conform enunțului deciziei CDE a FRF, încadrarea faptelor comise de persoanele 

vinovate a fost sancționată conform Regulamentului Disciplinar: 

 

➢ Articolul 61    |    Manipularea rezultatelor unui joc  

“Oricine conspiră sau face înţelegeri pentru a influenţa rezultatul unui joc într-o manieră 

incompatibilă cu etica sportivă şi principiile de conduită prevăzute de acest regulament 

va fi sancţionat cu interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal de la 1 la 2 ani şi cu o 

penalitate sportivă de minim 200.000 de lei.” 

➢ Sesizarea către Comisia de Disciplină și Etică a FRF a fost făcută de Secretarul 

General al FRF în baza raportului Departamentului de Integritate FRF! 
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Sancțiuni drastice dictate de Comisia de
Disciplină a FRF
Comisia s-a pronunțat în dosarul în care Federația Română de Fotbal este

reclamant, iar pârâții sunt: Catană Cristian, Dan Ioan Petre, Răzvan Ioan

Nedelcu, Laurențiu Niculae, Cristian Grigorașcu și Septimiu Burtescu.

24/05/2018

Comisia de Disciplină a admis sesizarea făcută de Secretarul General FRF în baza raportului

Departamentului de Integritate FRF și a decis: 

https://www.frf.ro/wp-content/uploads/2018/08/15271693208a495860.jpg
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În temeiul art. 61 coroborat cu art. 20 din RD se sancționează Petre Dan Ioan cu

măsura interzicerii oricărei activități legate de fotbal pentru o perioadă de 2 (doi) ani începând

cu data pronunțării acestei hotărâri și i se aplică o penalitate sportivă în cuantum de 300.000

lei.

În temeiul art. 61 coroborat cu art. 20 din RD se sancționează Catană Cristian cu măsura

interzicerii oricărei activități legate de fotbal pentru o perioadă de 2 (doi) ani începând cu data

pronunțării acestei hotărâri și i se aplică o penalitate sportivă în cuantum de 250.000 lei.

În temeiul art. 61 coroborat cu art. 20 din RD se sancționează Burtescu Septimiu cu

măsura interzicerii oricărei activități legate de fotbal pentru o perioadă de 2 (doi) ani începând

cu data pronunțării acestei hotărâri și i se aplică o penalitate sportivă în cuantum de 250.000

lei.

În temeiul art. 61 coroborat cu art. 20 din RD se sancționează Grigorașcu Cristian cu măsura

interzicerii oricărei activități legate de fotbal pentru o perioadă de 1 (un) an și 6 (șase)

luni începând cu data pronunțării acestei hotărâri și i se aplică o penalitate sportivă în

cuantum de 200.000 lei.

În temeiul art. 61 coroborat cu art. 20 din RD se sancționează Niculae Laurențiu cu

măsura interzicerii oricărei activități legate de fotbal pentru o perioadă de 1 (un) an și 6 (șase)

luni începând cu data pronunțării acestei hotărâri și i se aplică o penalitate sportivă în

cuantum de 200.000 lei.

În temeiul art. 61 coroborat cu art. 20 din RD se sancționează Nedelcu Răzvan Ioan cu

măsura interzicerii oricărei activități legate de fotbal pentru o perioadă de 1 (un) an începând

cu data pronunțării acestei hotărâri și i se aplică o penalitate sportivă în cuantum de 200.000

lei.

Executorie potrivit art. 117 al. 2  din RD cu excepția penalităților sportive.

Cu drept de recurs în termen de 2 zile de la comunicarea hotărârii motivate.


