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ASOCIAȚIA MUNICIPALĂ DE FOTBAL BUCUREȘTI 

 
 

Comisia de Disciplină 

 

271/CD/2017 

Hotărârea nr. 271 din 06.09.2017 

 

Comisia constituită din: 

 

Claudiu Dan Iorga – Președinte 

Ana-Maria Udriște – Vicepreședinte 

Vlad Epure – Membru 

 

 

Pe rol soluționarea cererii introduse de către Asociația Regal Sport Club Ferdinand I 

București, privind ratificarea unei sancțiuni disciplinare dispuse împotriva jucătorului 

Bărbălău Andrei Raul. 

 

Cererea a fost legal timbrată, prin factura fiscala si chitanța nr. 37482/10.08.2017. 

 

Nu a fost depusă întâmpinare. 

 

În ședința din 06.09.2017 nu s-au prezentat părțile, legal citate. Clubul reclamant a fost 

înștiințat odată cu înregistrarea cererii, iar jucătorul pârât prin curier, în data de 16.08.2017. 

 

Analizând dosarul cauzei, Comisia reține: 

Prin cererea înregistrată în 09.08.2017, clubul reclamant a solicitat ratificarea sancțiunii 

privind suspendarea jucătorului Bărbălău Andrei Raul de a participa la 

jocuri/antrenamente, pe o perioada de 3 luni, conform Hotărârii nr. 1 din 03.08.2017 a 

Consiliului Director. 

 

Hotărârea Consiliului Director a avut la bază un raport al Comisiei de Disciplină  a clublui 

reclamant, întrunită în urma sesizării prin referat, cu privire la faptul că, jucătorul pârât nu 
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s-a mai prezentat la antrenamentele echipei. Deși legal citat, jucătorul nu s-a prezentat la 

ședința Comisiei de Disciplină a clublui. Mai mult, din mass-media, clubul reclamant a 

aflat că jucătorul pârât participă la diverse turnee amicale împreună cu un alt club, anexând 

în acest sens și o planșă foto. 

 

Hotărârea Consiliului Director respectă toate condițiile de fond, formă și procedură 

prevăzute în Art. 42 din Regulamentul Disciplinar, urmând a fi admisă. 

 

Având în vedere pasivitatea jucătorului pârât, hotărârea va fi publicată și pe site-ul 

amfb.ro, pentru a se asigura comunicarea și opozabilitatea. 

 

PENTRU ACESTE 

MOTIVE DECIDE 

 

În temeiul Art. 42 alin.  6.1 din Regulamentul Disciplinar, ratifică sancțiunea disciplinară 

dispusă prin Hotărârea nr. 1 din 03.08.2017 a Consiliului Director al Asociației Regal 

Sport Club Ferdinand I București, respectiv „suspendarea jucătorului Bărbălău Andrei 

Raul pe o perioadă de 3 luni”. 

 

Cu recurs, la Comisia de Apel din cadrul Asociației Municipale de Fotbal București, în 

termen de 2 (două) zile de la comunicare. 

 

 

 

PREȘEDINTE        VICEPREȘEDINTE      MEMBRU 

 

 

 

 


