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AVOCAŢII DE LA CHIUARIU & ASOCIAŢII CÂȘTIGĂ PENTRU FOTBALISTUL CORNEL BUTA LITIGIUL LA 
FIFA CU CLUBUL UCRAINEAN VOLYN LUTSK 

 

Bucureşti, 15 aprilie 2013: În urma acțiunii depuse în februarie 2012 de către avocaţii Chiuariu & 
Asociaţii, Camera pentru Soluţionare a Litigiilor din cadrul FIFA (Dispute Resolution Chamber – DRC) 
a dat, în luna martie, a.c., câştig de cauză parţial jucătorului de fotbal Cornel Buta.  

Chiuariu & Asociaţii au obţinut, conform deciziei DRC, obligaţia ce revine clubului ucrainean Volyn 
Lutsk de a plăti drepturile salariale restante cuvenite fotbalistului Cornel Buta, plus dobândă anuală 
de 5% (calculată începând cu data de 12 februarie 2012, până la momentul achitării). 

De asemenea, potrivit aceleiași decizii, Volyn Lutsk mai este obligat să achite jucătorului român o 
compensaţie pentru rezilierea contractului, reprezentând restul salariilor datorate până la finalul 
contractului, plus  dobândă anuală de 5% (calculată începând cu data de 15 martie 2013, până la 
momentul achitării). 

 

„Semnificația acestei hotărâri este aceea că nu mai există locuri în lumea fotbalistică unde legea și 

contractul nu sunt respectate. Din păcate, în acest caz, nerespectarea de către clubul ucrainean a 

contractului cu dl. Buta a avut consecințe negative asupra carierei acestuia. Decizia FIFA e un 

avertisment pentru cei care nu vor să respecte contractele: mai devreme sau mai târziu, vor plăti mai 

mult” a spus Tudor Chiuariu, partener senior al Chiuariu & Asociaţii. 

 

Nerespectarea deciziei Camerei pentru Soluţionarea Litigiilor va atrage înaintarea cazului către 
Comitetul Diciplinar al FIFA, în vederea sancționării clubului ucrainean. 

 

Background: 

În calitate de reprezentanţi ai fotbalistului Cornel Buta, avocaţii de la Chiuariu & Asociaţii (CAAL) au 
notificat în anul 2012 clubului ucrainean Volyn Lutsk privind încetarea relaţiilor contractuale, din 
culpa clubului, şi au deschis o acţiune împotriva acestuia în faţa instanţelor sportive. 

Chiuariu & Asociaţii solicita Camerei pentru Soluţionarea Litigiilor (Dispute Resolution Chamber – 
DRC) a FIFA constatarea rezilierii contractului dintre Cornel Buta şi Volyn Lutsk, din culpa clubului, 
pentru neplata la timp a drepturilor salariale, precum şi obligarea clubului la plata salariilor restante. 

Din luna iulie 2010, când fundaşul a semnat contractul pe doi ani cu echipa din prima ligă 
ucraineană, Cornel Buta a avut prim sezon foarte bun, în care a evoluat în douăzeci şi unu de 
meciuri. 

Ulterior unei perioade în care şi-a primit drepturile salariale cu întârziere şi unei notificări adresate 
oficialilor echipei ucrainene, aceştia şi-au redresat atitudinea numai pentru o scurtă perioadă. 
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Cornel Buta are 34 de ani şi evoluează pe postul de fundaş dreapta. În cariera sa, a jucat la echipele: 
FC Braşov (1996-1999, 2001-2002), Dinamo Bucureşti (1999-2000), Rapid Bucureşti (2000-2001, 
2003-2004), Progresul Bucureşti (2002-2003), Volyn Lutsk (2004-2005), Pandurii Târgu Jiu (2005- 
2006) şi Poli Iaşi (2006-2010). 

-------------- 

Societatea de avocaţi Chiuariu & Asociaţii s-a impus ca partener pentru cluburi de fotbal, 
antrenori sau jucători profesionişti în diverse litigii privind dreptul sportiv. CAAL asigură asistenţă 
în faza negocierii şi a executării contractelor dintre sportivi şi cluburi, precum şi a celor de 
transmitere a drepturilor de imagine şi consultanţă în privinţa aspectelor fiscale. De asemenea, 
avocaţii societăţii asigură reprezentarea diferitelor părţi implicate în litigii în faţa comisiilor de 
soluţionare de la nivel naţional şi în faţa organismelor internaţionale, cum ar fi Tribunalul de 
Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne. 

 

Chiuariu & Asociaţii este o societate de avocatură dinamică, ce oferă o gamă integrată de servicii 
juridice pentru înfiinţarea, dezvoltarea, protecţia şi securizarea juridică a afacerilor, cu experienţă 
extinsă în litigii şi arbitraj, dreptul comercial, dreptul fiscal, dreptul muncii, dreptul penal şi 
dreptul sportiv. 

 
 

Pentru informaţii şi detalii suplimentare: 
Ioana Prândurel, Marketing and Business Development Strategist 

Mobile: +40 730 551 676, Email: ioana.prandurel@chiuariulawyers.ro  


