
 
Asociația Județeană de Fotbal Arad  
COMISIA DE APEL                
                                     

                                                     DECIZIA nr. 1 din 12.01.2022 

 
             Pe rol se află apelul formulat de CS SOCODOR, prin președinte Petru Raul cu 

privire la sancțiunile aplicate prin Hotărârea Comisiei de Disciplină din cadrul AJF Arad, 

din data de 29 noiembrie 2021.  

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

factura nr. _________ din __________________________. 

Sunt prezenți doi din cei trei membri ai Comisiei de Apel: Valer Mărginean – 

președinte și Marcel-Constantin Vida - membru.  Teodor Jujcă, membru al Comisiei de 

Apel lipsește din motive de sănătate. 

Comisia de Apel este legal constituită și constată că soluționarea cauzei este de 

competența sa. 

A fost audiat președintele CS SOCODOR, domnul Petru Raul, apelant, care a 

susținut că nu au existat violențe, așa cum a reținut Comisia de Disciplină, ci doar un 

conflict spontan, neviolent, între câțiva jucători aflați în stare de suspendare și care se 

cunoșteau bine între ei. De asemenea, a susținut în fața Comisiei de Apel că părțile 

implicate s-au împăcat imediat după conflict, fapt care ar putea fi o dovadă a inexistenței 

violenței. 

În imaginile puse la dispoziția Comisiei de AJF (provenite atât de la Clubul apelant, 

cât și din surse independente), vizionate de membri Comisiei, se vede cum mai multe 

persoane, aflate în zona destinată spectatorilor, se lovesc reciproc, după care conflictul s-a 



 
oprit. De asemenea, în imagini se vede cum, după încetarea conflictului, au avut loc 

discuții între persoane aparținând celor două grupuri. 

În urma audierii reprezentantului apelantei și după vizionarea imaginilor filmate, 

Comisia constată că susținerea apelantei privitoare la inexistența violenței nu se probează, 

iar împăcarea ulterioară a părților nu poate duce la anularea faptelor comise (lovire 

reciprocă), putând fi luată în considerare doar ca o circumstanță atenuantă.  

Comisia consideră că faptele sunt cu atât mai grave cu cât au fost comise de jucători, 

chiar dacă, aflați în situație de suspendare, nu au participat la joc.  

 Din aceste considerente, Comisia de Apel a AJF Arad, în temeiul art. 118.1 și în 

aplicarea prevederilor art.120, lit. a din Regulamentul Disciplinar, 

 

                                                                              DECIDE: 

Art. 1 – Respinge ca nefondat apelul declarat de jucătorul CS SOCODOR. 

Art. 2 - Menține Hotărârea Comisiei de Disciplină a AJF Arad din 29.11.2021. 

  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 12.01.2022 

                                                                                                    Președinte: Valer Mărginean 

                                                                                                    Membru: Marcel-Constantin 

Vida 

 


