
 
Asociația Județeană de Fotbal Arad  

COMISIA DE APEL                

                                     

                                                     DECIZIA nr. 5 din 16.12.2019 

 

 

             Pe rol se află memoriul formulat de domnul Duma Radu, în calitate de reprezentant al A.S. Vulturul 

Chereluș și înaintat către Comisia de Apel a AJF Arad prin care solicită reducerea suspendării de 9 etape, aplicate 

de Comisia de Disciplină a AJF Arad, în data de 05.12.2019, jucătorului Ursoi Doru-Ioan. 

  Cererea a fost depusă în termen și este timbrată, dovada plății taxei fiind făcută cu chitanța nr. 

_________. 

Sunt prezenți doi dintre cei trei membri ai Comisiei de Apel: Valer Mărginean – președinte și Marcel-

Constantin Vida - membru.  Teodor Jușcă, membru al Comisiei de Apel își declară incompatibilitatea de a 

participa la judecarea acestei cauze, fiind observator de joc la partida la care au avut loc evenimentele în cauză. 

 Analizând solicitarea, atât din punct de vedere al obiectului, cât și al consecințelor, membrii Comisiei au 

concluzionat că aceasta are caracterul unei cereri de revizuire întrucât se solicită, practic, modificarea unei 

hotărâri devenite irevocabile, în speță, de reducere a sancțiunii aplicate de CD, sub nivelul minim prevăzut în 

Regulamentul Disciplinar.  

 Din aceste considerente, cererea va fi analizată de Comisia de Apel, în a cărei sferă de competență intră 

soluționarea cererilor de revizuire.  

În fapt, prin hotărârea Comisiei de Disciplină a AJF Arad din data de 5 decembrie 2019,  jucătorul Ursoi 

Doru-Ioan, de la A.S. Vulturul Chereluș, a fost sancționat, pentru bruscarea arbitrului, cu sancțiunea minimă, de 9 

(nouă) etape de suspendare, în baza art. 65, lit. b) din Regulamentul Disciplinar.  

Fapta este confirmată atât de arbitru, prin mențiunea din Raportul de arbitraj, cât și de observatorul de joc, 

în cuprinsul Raportului de observare. Mai mult, fapta jucătorului Ursoi este recunoscută și în memoriu, 

reprezentantul A.S. Vulturul Chereluș menționând că „arbitrul a fost împins ușor de către jucător din corp, fără a 

se folosi de membre sau cap”.  

Este adevărat că mențiunea arbitrului este excesiv de laconică, expeditivă chiar, însă coroborată cu 

mențiunile observatorului și ale reprezentantului A.S. Vulturul Chereluș, Comisia este în măsură să aprecieze că 

sunt întrunite condițiile obiective ale faptei incriminate de art. 65, lit. b) din R.D., fiind evidentă acțiunea de 



 
bruscare (etimologic: acțiune brutală, acțiune violentă), astfel încât Hotărârea C.D. este temeinică și legală. Mai 

mult, C.D. a manifestat clemență față de jucător, aplicându-i sancțiunea minimă prevăzută la art. 65, lit. b).  

Nu există temei legal pentru aplicarea unei sancțiuni mai mici decât minimul prevăzut în Regulamentul 

Disciplinar pentru fapta comisă, în speță, pentru bruscarea unui oficial. 

În ceea ce privește revizuirea solicitată în fapt de apelant, conform prevederilor RD, art. 121, al. 1, 

revizuirea poate fi făcută după pronunțarea unei hotărâri irevocabile în materie disciplinară, dacă apar acte, dovezi 

sau hotărâri ce nu au putut fi prezentate mai devreme si care, dacă ar fi fost cunoscute, ar fi dus la o hotărâre mai 

favorabilă. 

Comisia constată că niciuna dintre aceste condiții nu este îndeplinită. 

 Din aceste considerente, Comisia de Apel a AJF Arad consideră că motivele invocate de A.S. Vulturul 

Chereluș nu se susțin și nici nu au fost identificate alte elemente care ar putea justifica reducerea sancțiunii 

aplicate de Comisia de Disciplină a AJF. Pe cale de consecință, în temeiul prevederilor art. 46, 53 din Statutul 

AJF Arad, respectiv art. 116 – art. 121 din R.D. 

 

                                                                       DECIDE: 

 

Art. 1 – Respinge ca nefondată solicitarea formulată de A.S. Vulturul Chereluș. 

Art. 2 – Menține sancțiunea aplicată de Comisia de Disciplină a AJF Arad Ursoi Doru-Ioan. 

  Cu drept de recurs, în termen de două zile de la publicarea pe site-ul AJF Arad, la Comisia de Recurs din 

cadrul FRF. 

Arad, la 16.12.2019 

                                                                                                    Președinte: Valer Mărginean 

                                                                                                    Membru: Marcel-Constantin Vida 

                                                                                                     

 

 


