REGULAMENT
privind activitatea
Comisiei de Apel
a
FEDERATIEI ROMANE
DE
CULTURISM SI FITNESS
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Cap. I - STRUCTURA SI COMPETENTE
Art.1 - Comisia de Apel este un organism federal cu caracter jurisdictional, formata din
3(trei) persoane alese de adunarea generala pe o perioada de 4 ani.
Art.2 - Comisia de Apel este formata din presedinte si 2 membri, secretariatul acesteia
putand fi asigurat de o persoana din cadrul federatiei, nesupusa alegerii conform prevederilor
statutare. Membrii Comisiei de Apel sunt persoane cu experienta in domeniul sportului in general si
al culturismului si fitnessului in special, competente si bune cunoscatoare ale tuturor regulamentelor
FRCF, cu prestigiu recunoscut si conduita morala ireprosabila. Din Comisia de Apel nu pot face
parte membrii Biroului Federal. Presedintele comisiei este ales de catre membrii sai si va avea studii
juridice.
Art.3.- Comisia de Apel judeca apelurile introduse de cluburi, asociatii judetene, sportivi,
antrenori, arbitri si alti oficiali care au avut calitatea de parti in dosarele judecate la fond, impotriva
hotararilor pronuntate de Comisia Juridica, de Disciplina si pentru relatia cu ANAD.
Art.4 - Termenul maxim pentru introducerea apelului este de 10 zile calendaristice (se va
armoniza cu ce scrie in Regulamentul Comisiei Juridice) de la data pronuntarii Hotararii Comisiei
Juridice, de Disciplina si pentru relatia cu ANAD - pentru cei care au luat la cunostinta in sedinta sau de la data comunicarii, pentru partile care au lipsit.
Art.5 - Taxele de apel, respectiv situatiile care permit scutirea de taxe sunt stabilite prin
Hotarare de Birou Federal. Apelurile netaxate sau care nu sunt depuse in termen vor fi anulate,
respectiv respinse ca tardiv introduse, fara a se mai intra in analizarea motivelor de apel.
Art.6 - Declararea apelului nu suspenda executarea hotararii luate in prima instanta de
Comisia Juridica, de Disciplina si pentru relatia cu ANAD.
Cap.II - PROCEDURA DE SESIZARE A COMISIEI
Art.7 - Comisia de Apel este sesizata printr-o cerere scrisa , care va cuprinde:
a) numele, domiciliul sau resedinta persoanei fizice, iar pentru persoanele juridice, denumirea si
sediul lor. Se vor mentiona, dupa caz, numarul certificatului de identitate sportiva, numarul de
telefon, de fax, e-mail;
b) numele si calitatea celui care angajeaza partea in litigiu, indicandu-se actul din care rezulta
calitatea, precum si dreptul de a semna;
c) obiectul si valoarea cererii, daca este cazul, precum si calculul prin care s-a ajuns la determinarea
valorii;
d) motivele de fapt si de drept ale apelului, pe care se sprijina fiecare capat de cerere, cu trimitere la
inscrisurile doveditoare corespunzatoare sau la alte probe. Cand se solicita proba cu martori se va
indica numele si domiciliul acestora.
e) numarul si data hotararii care se ataca
f) semnatura partii sau a reprezentantului legal si stampila, dupa caz.
Art.8 - Cererea se adreseaza Comisiei si se depune, impreuna cu actele doveditoare
(originale sau copii certificate conforme cu originalul), la sediul federatiei, atasandu-se cate un
exemplar pentru fiecare parte care participa la proces.
Art.9 - Secretariatul federatiei are obligatia ca in termen de 5 zile lucratoare de la primirea si
inregistrarea unei cereri de apel sa o comunice secretarului Comisiei de Apel pentru ca acesta, in
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termen de maxim 5 zile lucratoare de la primire sa procedeze la inregistrarea dosarului, la
transmiterea cererii de apel si a actelor anexate tuturor partilor, precum si la comunicarea unui
exemplar catre presedintele comisiei.
Art.10 - Primind apelul, paratul/paratii au obligatia de a formula in termen de 7 zile
lucratoare, intampinare prin care va invoca exceptiile pe care isi sprijina apararea, raspunsurile in
fapt si in drept la fiecare motiv de apel si probele pe care intelege sa le foloseasca in proces.
Art.11 - Nedepunerea intampinarii de catre parat/parati nu impiedica judecarea cauzei si nici
nu reprezinta recunoasterea pretentiilor apelantului.
Art.12 - La primirea cererii de apel presedintele comisiei fixeaza un termen de judecata care
nu va putea fi mai mic de 15 zile de la data la care cererea de apel a fost comunicata partilor in
proces si solicita Comisiei juridice, de Disciplina si pentru relatia cu ANAD sa transmita dosarul de
judecata in fond pentru a fi atasat dosarului nou format in apel.
Art.13 - Secretarul comisiei va proceda la citarea partilor pentru termenul de judecata, prin
orice mijloc care sa ateste primirea, dovezile de comunicare urmand sa fie atasate la dosar.
Art.14 - Citarea si orice alte comunicari se fac, dupa caz, la adresa indicata de parte in
cerere sau intampinare, in contractul si corespondenta dintre parti sau la adresa aflata in evidentele
Federatiei Romane de Culturism si Fitness, pentru structurile sportive. Orice schimbare de adresa
nu va fi luata in considerare daca nu afost adusa la cunostinta, in scris, celeilalte parti si
secretariatului comisiei.
Art.15 - Citatia si inscrisurile comunicate partilor se considera inmanate si in cazul in care
destinatarul a refuzat primirea sau nu s-a prezentat la oficiul postal pentru a le ridica, desi exista
dovada avizarii sale.
Cap.III - JUDECAREA APELULUI
Art.16 - Inainte de inceperea solutionarii apelului presedintele verifica daca s-a respectat
termenul de apel si daca s-a platit taxa aferenta. In caz contrar, va face aplicatiunea prevederilor
art.5 din prezentul regulament. In cazul in care exista motive de scutire de taxa aceasta ca fi
analizata si se va indica textul hotararii Biroului Federal care mentioneaza situatiile in care se aplica
scutirea.
Art.17.- In cazul in care au fost indeplinite conditiile prevazute la alineatul precedent,
presedintele Comisiei de Apel dispune trecerea la solutionarea apelului, dand cuvantul celor in
cauza spre a-si sustine cererea si a propune eventuale probe noi, utile solutionarii cauzei si in
legatura directa cu aceasta.
Art.18 - Partile pot participa la judecarea apelului personal sau prin reprezentanti cu procura
speciala in forma autentica si pot fi asistate/reprezentate de avocati sau de consilieri juridici in
temeiul legilor care guverneaza aceste profesii.
Art.19 - Oricare dintre parti poate cere ca litigiul sa fie solutionat in lipsa sa, pe baza actelor
de la dosar, facand aceasta mentiune in cadrul cererii introductive , in cazul apelantilor, sau printr-o
cererea separata in cazul celorlate parti.
Art.20 - Lipsa nemotivata a apelantului si neprecizarea ca doreste judecarea si in lipsa
atrage dupa sine suspendarea judecarii apelului.
Art.21-Comisia de Apel solutioneaza cauza pe baza propriei convingeri a membrilor
acesteia formate in urma verificarii hotararii atacate, a documentelor si materialelor aflate la dosarul
cauzei, precum si a administrarii oricaror altor probe noi prezentate de parti. Ascultarea martorilor si
a expertilor se face fara prestare de juramant.
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Art.22 - Propunerea probelor noi se poate face numai prin cererea introductiva sau
intampinare, ori prin memorii depuse anterior primului termen de judecata. Probele care nu au fost
cerute in aceste conditii nu vor mai putea fi invocate in cursul litigiului, in afara de cazurile in care:
a) necesitatea probei ar reiesi din dezbateri;
b) administrarea probei nu pricinuieste amanarea solutionarii litigiului.
Art.23 - In solutionarea apelului comisia are obligatia de a se pronunta asupra tuturor
motivelor de apel invocate.
Art.24 - (1) Dezbaterile vor fi consemnate intr-un Procesul verbal de sedinta care va
cuprinde, pe langa mentiunile prevazute la art.27, urmatoarele:
a) o scurta descriere a desfasurarii sedintei;
b) cererile si sustinerile pertilor;
c) motivele pe care se sprijina masurile dispuse;
d) dispozitivul;
e) semnaturile membrilor comisiei si a secretarului acesteia.
(2) Partile au dreptul sa ia cunostinta de actele dosarului, de continutul proceselor verbale,
precum si si sa solicite, daca e cazul, indreptarea eventualelor erori strecurate in cuprinsul acestora.
Cap.III - HOTARAREA COMISIEI
Art.25 - Procedura de judecata ia sfarsit prin pronuntarea unei hotarari. Hotararea se ia cu
unanimite de voturi sau, in caz de dezacord, cu majoritate. Membrul comisiei care a avut o alta
parere isi va redacta opinia separata, cu aratarea considerentelor pe acre aceasta se sprijina.
Art.26 - (1)Deliberarea si luarea hotararii se fac dupa incheierea dezbaterilor fiecarei cauze,
cu exceptia situatiilor in care, pentru motive temeinice, trebuie amanate, aceasta amanare neputand
fi mai mare de 7 zile.
(2) Deliberarea este secreta, iar la desfasurarea ei iau parte numai membrii Comisiei de
Apel.
(3) Dupa deliberarea si dupa stabilirea solutiei se intocmeste dispozitivul hotararii, care se
semneaza de toti membrii comisiei si de secretarul acesteia.
Art.27 - In apel Comisia poate pastra ori schimba, in tot sau in parte, hotararea atacata.
Apelantului nu i se poate insa crea in propria cale de atac o situatie mai grea decat aceea din
hotararea atacata.
Art.28 - . Hotararea se redacteaza de catre secretarul comisiei si trebuie sa cuprinda:
a) componenta nominala a comisiei de apel, locul si data pronuntarii hotararii;
b) numele partilor, dmiciliul sau resedinta lor ori, dupa caz, denumirea si sediul, precum si numele
reprezentantilor partilor si ale celorlalte persoane care au participat la judecarea apelului;
c) obiectul litigiului si sutinerile partilor pe scurt;
d) motivele de fapt si de drept ale hotararii;
e) semnaturile tuturor membrilor comisiei si secretarului acesteia;
f) termenul de exercitare a caii de atac
Art.29 - Hotararea pronuntata de Comisia de Apel se comunica, in scris, de catre secretarul
acesteia tuturor partilor din proces, precum si Comisiei Juridice, de Disciplina si pentru relatia cu
ANAD.
Art.30 - Hotararea pronuntata de Comisia de Apel este definitiva si poate fi atacata cu
recurs in termen de 15 zile de la comunicare, la Biroul Federal conform prevederilor art.40 pct.30 si
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31 din Statutul FRCF.
Prezentul Regulament a fost aprobat in cadrul sedintei Biroului Federal din data de_______,
fiind semnat de membrii Comisiei dupa cum urmeaza:
cons.jr.Cristina Timar ___________________
Balea Costin

___________________

Rociu Daniel

___________________
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