
REGULAMENTUL  

 

de organizare si functionare  

al 

Comisiei de Apel   

 

 
Dispozitii Generale 

 

 
 Art.1.Obiectul prezentului Regulament il reprezinta organizarea si 

functionarea Comisiei de Apel. 
 

 Art.2.Comisia de Apel este un organism de lucru, specializat si cu 
caracter permanent, al Federatiei Romane de Judo. 

 
 Art.3.In desfasurarea activitatii sale, Comisia de Apel are ca principal 

scop indeplinirea atributiilor si rezolvarea problemelor specifice ce ii sunt 
repartizate contribuind, in acest sens, la buna functionare si indeplinirea 
sarcinilor si obiectivelor de ansamblu ce revin Federatiei Romane de Judo. 

 
 Art.4.Comisia de Apel isi indeplineste atributiile in mod activ, in 

vederea aflarii adevarului. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL I 

 
Organizarea si functionarea  

Comisiei de Apel 
 

 

Sectiunea I 
Organizarea Comisiei de Apel 

 
Art.5.Comisia de Apel se compune din Presedinte, Vicepresedinte si 

3 membri, dintre care un membru indeplineste functia de secretar al 
Comisiei. 

 
Art.6.Nu pot fi membri ai Comisiei de Apel persoanele care au 

calitatea de membri fondatori sau membri asociati in cadrul unei structuri 
sportive afiliata la Federatia Romana de Judo, precum si persoanele care au 

calitatea de membri in Comitetul Director al Federatiei Romane de Judo. 
 

Art.7.(1)Presedintele Comisiei de Apel este ales pentru o perioada de 
4 ani de catre Adunarea Generala a Federatiei Romane de Judo, din randul 
persoanelor cu experienta in activitatea sportiva, cu o conduita ireprosabila, 

care se angajeaza sa respecte Statutul Federatiei, Regulamentul de 
organizare si functionare al Comisiei de Apel, Regulamentul de Disciplina si 

Etica Sportiva, precum si celelalte Regulamente date in aplicarea Statutului 
Federatiei Romane de Judo. 

(2)Vicepresedintele Comisiei de Apel, precum si ceilalti membri ai 
Comisiei sunt alesi pentru o perioada de 4 ani de catre Adunarea Generala a 

Federatiei Romane de Judo, la propunerea Presedintelui Comisiei de Apel, 
ca urmare a candidaturilor individuale depuse in acest sens. 

  
Art.8.Candidaturile pentru Comisia de Apel vor fi depuse la 

Secretariatul Federatiei Romane de Judo, cu cel putin 15 zile inainte de data 
la care este convocata Adunarea Generala ordinara de alegeri. 

 
Art.9.Pentru a fi alesi membri in cadrul Comisiei de Apel a Federatiei 

Romane de Judo, candidatii trebuie sa detina cetatenia romana si domiciliul 

in Romania, sa aiba exercitiul drepturilor civile si politice, respectiv sa faca 
dovada, potrivit legii, ca sunt licentiati ai unor cursuri universitare. 



Art.10.La alegerea membrilor Comisiei de Apel membrii afiliati, 
participanti cu drept de vot la Adunarea Generala ordinara de alegeri, vor 

avea in vedere urmatoarele criterii: 
a)aptitudinile, cunostintele si capacitatea candidatilor pentru 

activitatea pe care acestia o vor desfasura in cadrul Comisiei, respectiv 
pentru functiile propuse, prioritate avand candidatii licentiati ai unei facultati 

de drept, respectiv ai unei facultati de educatie fizica si sport, 
b)vechimea in activitatea desfasurata de candidati; 

c)rezultatele si contributia la dezvoltarea si afirmarea judo-ului 
romanesc; 

d)comportarea si tinuta morala, pasiunea si disponibilitatea 
candidatilor de a desfasura activitatea in cadrul Comisiei de Apel; 

e)cunoasterea Statutului Federatiei, Regulamentului de organizare si 
functionare al Comisiei de Apel, Regulamentului de Disciplina si Etica 

Sportiva, precum si a celorlalte Regulamente date in aplicarea Statutului 
Federatiei Romane de Judo. 

 

Art.11.Membrii Comisiei de Apel ale caror mandate expira, sunt de 
drept candidati, fara a mai fi nevoie sa-si reinnoiasca candidatura. 

 
Sectiunea II        

 Functionarea Comisiei de Apel 
 

 Art.12.Comisia de Apel isi desfasoara activitatea la sediul Federatiei 
Romane de Judo, situat in Municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, 

sector 2. 
 

 Art.13.(1)Comisia de Apel se convoaca de catre secretarul acesteia, 
ca urmare a dispozitiei Presedintelui Comisiei, data in acest sens. 
 (2)Comisia de Apel se intruneste atunci cand, impotriva hotararilor 

pronuntate in prima instanta de Comisia de Disciplina si Etica Sportiva din 
cadrul Federatiei Romane de Judo, a fost declarat apel.  

 (3)Comisia de Apel din cadrul Federatiei Romane de Judo este 
singura instanta competenta sa solutioneze apelurile declarate impotriva 

hotararilor pronuntate de catre Comisia de Disciplina si Etica Sportiva. 
 

 Art.14.(1)Sedintele Comisiei de Apel nu sunt publice; in mod 
exceptional, in raport de gravitatea abaterilor savarsite, urmarile acestora, 

precum si in functie de importanta sanctiunilor ce au fost aplicate de catre 



Comisia de Disciplina si Etica Sportiva, prin hotararea impotriva careia a 
fost declarat apel, Presedintele Comisiei poate sa declare sedinta publica.    
 (2)Solutionarea apelului se poate face in regim de urgenta, daca 
necesitatea bunei desfasurari a competitiei o impune. 

 
 Art.15.(1)Sedintele Comisiei de Apel se desfasoara valabil in 

prezenta a jumatate plus unu din membrii sai. 
 (2)Sedintele Comisiei de Apel sunt conduse, in mod obligatoriu, de 

catre Presedintele acesteia, iar in lipsa Presedintelui de catre 
Vicepresedintele Comisiei. 

 (3)Membrii Comisiei de Apel, care au vreun interes cu privire la 
solutionarea cauzei aflata pe rolul Comisiei, sau si-au spus parerea 

referitoare la cauza ce urmeaza sa fie solutionata, precum si membrii 
Comisiei care se dovedeste ca au primit daruri sau fagaduieli de daruri in 

vederea solutionarii in mod favorabil a cauzei, sunt datori sa instiinteze pe 
Presedintele Comisiei de Apel, respectiv sa se abtina de la judecarea cauzei.  
 (4)In cazul in care Presedintele Comisiei de Apel are vreun interes 

referitor la solutionarea cauzei aflata pe rolul Comisiei, sau s-a antepronuntat 
in cauza dedusa judecatii, precum si in situatia in care se dovedeste ca 

Presedintele Comisiei a primit daruri sau fagaduieli de daruri in vederea 
solutionarii in mod favorabil a cauzei, este obligat sa se abtina de la 

judecarea cauzei si, in acest sens, sa procedeze la instiintarea Secretarului 
General al Federatiei Romane de Judo, sedinta Comisiei urmand sa fie 

condusa de catre Vicepresedintele Comisiei. 
 (5)Membrii Comisiei care se dovedeste ca au primit daruri sau 

fagaduieli de daruri ori altfel de indatoriri in vederea solutionarii in mod 
favorabil a cauzelor aflate pe rolul Comisiei sunt considerati eliberati din 

functie din oficiu, urmand ca, in acest caz, Comisia de Apel sa fie 
completata cu noi membri la prima Adunare Generala ordinara anuala a 
Federatiei Romane de Judo. 

(6)In situatia in care membrii Comisiei au fost eliberati din functie din 
oficiu, conform dispozitiilor prevazute la aliniatul (5), respectiv nu se mai 

poate intruni cvorumul necesar in vederea luarii unor decizii regulamentare, 
sedintele Comisiei de Apel urmeaza sa fie suspendate pana la prima 

Adunarea Generala ordinara anuala a Federatiei Romane de Judo, in cadrul 
careia vor fi alesi alti membrii, in conditiile prezentului Regulament. 

 
 Art.16.Comisia de Apel delibereaza si adopta decizii, potrivit 

competentelor sale si atributiilor repartizate, in conformitate cu prevederile 
Statutului Federatiei Romane de Judo, a prezentului Regulament, a 



Regulamentului de Disciplina si Etica Sportiva, a celorlalte Regulamente 
date in aplicarea Statutului Federatiei Romane de Judo, precum si a legilor in 

vigoare. 
 

 Art.17.Deciziile Comisiei de Apel sunt adoptate prin vot deschis, cu 
majoritate simpla, si se supun spre ratificare Comitetului Director al 

Federatiei Romane de Judo. 
 Nici un membru al Comisiei de Apel nu se poate abtine. 

 
Art.18.In exercitarea atributiilor care ii revin, Comisia de Apel nu 

poate angaja finantele Federatiei Romane de Judo. 
 

Art.19.(1)Deciziile Comisiei de Apel, dupa ratificarea lor de catre 
Comitetul Director, sunt documente oficiale ale Federatiei Romane de Judo. 

(2)Deciziile Comisiei de Apel vor fi publicate in Buletinele 
Informative ale Federatiei Romane de Judo, aduse la cunostinta presei, in 
conditiile stabilite in prezentul Regulament. 

 
Art.20.In cazul in care un membru al Comisiei de Apel lipseste 

nemotivat de la 3 (trei) sedinte consecutive, el va fi considerat eliberat din 
oficiu, urmand ca, in aceasta situatie, urmatoarea Adunarea Generala 

ordinara anuala a Federatiei Romane de Judo sa aleaga un alt membru, in 
conditiile prevazute in prezentul Regulament. 

 
Art.21.(1)Dezbaterile, precum si deciziile luate in cadrul sedintelor 

Comisiei de Apel a Federatiei Romane de Judo, sunt consemnate de catre 
secretarul Comisiei intr-un registru de precese-verbale. 

Aceste procese-verbale de sedinta vor fi semnate de catre toti 
participantii la sedinta si constituie documente oficiale ale Federatiei 
Romane de Judo. 

(2)Evidenta deciziilor pronuntate de catre Comisia de Apel se tine, in 
mod obligatoriu, prin grija secretarului Comisiei. 

    

  

 

 

 

 

 



CAPITOLUL II 
 

Reguli de procedura 
 

  
Art.22.(1)Apelul va fi declarat si inregistrat la Secretariatul Federatiei 

Romane de Judo in termen de 5 zile de la data comunicarii hotararii de 
sanctionare, pronuntata de catre Comisia de Disciplina si Etica Sportiva. 

(2)In situatia in care sportivii, antrenorii, oficialii si membrii afiliati 
sanctionati au fost citati in vederea audierii de catre Comisia de Disciplina si 

Etica Sportiva, apelul va fi declarat si inregistrat la Federatia Romana de 
Judo in termen de 5 zile de la data pronuntarii hotararii de sanctionare. 

 
Art.23.Apelul trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu, urmatoarele: 

a)numele, prenumele, domiciliul si calitatea persoanei care a formulat 
cererea – sportiv, antrenor, oficial; in cazul in care autorul cererii de apel 

(memoriului) este un membru afiliat, cererea trebuie sa cuprinda denumirea 
si sediul acestuia, numarul si seria Certificatului de Identitate Sportiva, 
numarul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, codul fiscal si 

contul bancar, precum si numele, prenumele si domiciliul celui care 
reprezinta interesele membrului afiliat in cauza aflata pe rolul Comisiei de 

Apel; 
b)aratarea hotararii care se ataca; 

 c)aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza apelul; 
 d)aratarea dovezilor invocate in sustinerea apelului; 

 Cand dovada urmeaza sa se faca prin inscrisuri nearatate la prima 
instanta, copiile acestora vor fi certificate de apelant ca sunt la fel cu 

originalul. 
 In situatia in care apelantul va cere dovada cu martori, se va arata 

numele, prenumele si domiciliul acestora. 
 e)semnatura. 
 

 Art.24.Apelul trebuie insotit de o taxa stabilita prin hotararea 
Comitetului Director al Federatiei Romane de Judo, sub sanctiunea anularii. 

 
 Art.25.Declararea apelului nu are efect suspensiv, hotararea  

definitiva pronuntata de catre Comisia de Disciplina si Etica Sportiva fiind 
de executare imediata. 

 



 Art.26.Deciziile Comisiei de Apel sunt comunicate partilor, in forma 
scrisa, cu confirmare de primire. 

 
 Art.27.Comisia de Apel, solutionand cauza, nu poate sa creeze o 

situatie mai grea pentru cel care a declarat apelul. 
 

 Art.28.Inainte de inceperea solutionarii apelului, Presedintele 
Comisiei de Apel are obligatia sa verifice daca a fost respectat termenul de 

apel, respectiv daca s-a platit taxa procedurala; in caz contrar, Presedintele 
Comisiei va dispune respingerea apelului ca tardiv motivat, respectiv va 

dispune anularea acestuia ca netimbrat.    
  

 Art.29.(1)Comisia de Apel verifica hotararea atacata pe baza actelor 
si lucrarilor efectuate in cauza, a materialului aflat la dosarul cauzei, precum 

si a oricaror noi probe prezentate de parti. 
 (2)In solutionarea apelului, Comisia poate da o noua apreciere 
probelor existente si poate administra orice alte probe noi pe care le 

considera necesare.  
 (3)Comisia de Apel are obligatia de a se pronunta asupra tuturor 

motivelor de apel invocate. 
 (4)Procedura in fata Comisiei de Apel este aceeasi cu cea prevazuta 

de Regulamentul de Disciplina si Etica Sportiva pentru hotararile pronuntate 
de Comisia de Disciplina si Etica Sportiva in prima instanta, cu exceptia 

dispozitiilor cu caracter expres prevazute in prezentul Regulament. 
 

 Art.30.(1)Solutionand cauza, Comisia de Apel poate respinge apelul 
ca tardiv motivat, ca nefondat, respectiv il poate anula ca netimbrat. 

 (2)Comisia de Apel poate pastra ori schimba, in tot sau in parte, 
hotararea atacata, pronuntata de prima instanta. 
 

 Art.31.Deciziile pronuntate in apel de catre Comisia de Apel sunt 
executorii pentru sportivi, antrenori, oficiali si membrii afiliati. 

 
 Art.32.Decizia Comisiei de Apel trebuie sa cuprinda, in mod 

obligatoriu, temeiurile de fapt si de drept care au dus, dupa caz, la admiterea 
sau respingerea apelului, solutia data de instanta de apel, termenul in care se 

poate declara recursul si instanta competenta sa il judece, data pronuntarii 
deciziei. 

 
    



CAPITOLUL III 
 

Dispozitii finale 
 

 

 Art.33.Principiul constitutional privind accesul liber la justitie este 

garantat. 
Orice persoana, in conditiile in care se considera lezata intr-un drept al 

sau se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor sale legitime. 
 

Art.34.Dispozitiile prezentului Regulament de Organizare si 
Functionare al Comisiei de Apel din cadrul Federatiei Romane de Judo se 

completeaza cu dispozitiile Legii nr. 551/2004 privind organizarea si 
functionarea Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva, a fost avizat de 

Comitetul Director in sedinta sa din data de 14 martie 2007, si a fost aprobat 
in conformitate cu Statutul Federatiei, in cadrul sedintei Adunarii Generale 

ordinare de alegeri din data de 28 martie 2007.   
 


