
REGULAMENT PRIVIND FUNCŢIONAREA COMISIEI DE APEL DIN CADRUL
FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARATE

1. Structură şi atribuţii

1.1. Definiţie: Comisia de Apel este un organism de lucru specializat, cu caracter
permanent aflată în subordinea Comitetului Director.

1.2. Comisia de Apel este formată din: preşedinte, vicepreşedinte şi un număr de 2
membri. Secretarul comisiei este ales. Preşedintele comisiei va avea studii juridice.

1.3. Comisia de Apel soluţionează apelurile introduse de cluburi, asociaţii, sportivi,
antrenori, arbitri împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de către Comisia de
Disciplină şi Etică Sportivă din cadrul Federaţiei Române de Karate.

2. Cererea de apel

2.1. Cererea de apel trebuie să cuprindă în mod obligatoriu elementele prevăzute la
art. 86 alin. 1-5 din Regulamentul Comisiei de Etică şi Disciplină.

2.2. Cererea de apel se depune şi se înregistrează la secretariatul Federaţiei Române
de  Karate  în  termen  de  10  zile  calendaristice  de  la  data  comunicării  hotărârii  de
soluţionare.

2.3. În situaţia în care persoanele care declară apel au fost citate în vederea audierii
de  către  Comisia  de  Disciplină  şi  Etică  Sportivă,  termenul  de  apel  este  de  15  zile
calendaristice de la data pronunţării hotărârii de soluţionare.

2.4. După primirea cererii de apel, preşedintele comisiei va stabili într-un termen de
cel  mult  5  zile  data  şedinţei  comisiei  de  apel,  convocând  membrii  comisiei  la  sediul
Federaţiei Române de Karate în vederea soluţionării apelului formulat.
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2.5. Citarea părţii care a formulat apel se realizează de către secretariatul Federaţiei
Române de Karate, prin scrisoare recomandată în care se precizează data, ora şi locul în
care comisia de apel se întruneşte pentru soluţionarea cauzei.

2.6. Prezenţa părţii care a formulat apel în faţa comisiei nu este obligatorie, aceasta
putând solicita soluţionarea cererii de apel în lipsă.

3. Soluţiile pronunţate de către Comisia de disciplină

3.1.  Comisia  de  Apel  poate  menţine  soluţia  pronunţată  de  către  Comisia  de
Disciplină şi Etică Sportivă, caz în care va respinge apelul, va anula cererea de apel ca
netimbrată în cazul neachitării taxei stabilită prin Hotărârea Consiliului Director sau va
constata apelul ca tardiv formulat în cazul depăşirii termenului de formulare a acestuia.

3.2. În caz de admitere a apelului, comisia de apel poate modifica parţial sau total
hotărârea Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă.

În caz de modificare parţială a hotărârii Comisiei de Disciplină şi Etică Sportivă,
sancţiunile dispuse pot fi reduse sau pot fi aplicate sancţiuni de o gravitate redusă.

4. Şedinţele Comisiei de Apel sunt conduse de către preşedinte, iar în lipsa acestuia
de către vicepreşedinte

4.1. Desfăşurarea şedinţei Comisiei de Apel:

1. La termenul stabilit secretarul comisiei verifică îndeplinirea procedurii de citare a
apelantului, face apelul nominal, prezintă în mod succint cauza dedusă soluţionării. Toate
susţinerile  părţilor  sunt  consemnate  în  scris  într-un  proces  verbal  de  şedinţă  de  către
secretarul comisiei.

2.  Apelantul  poate  solicita  soluţionarea  apelului  în  baza  probelor  ce  au  fost
administrate în faţa Comisiei de Etică şi Disciplină sau poate solicita administrarea unor
probe noi (înscrisuri).

Proba cu martori poate şi solicitată doar în cazul în care a fost solicitată în primă
instanţă, iar Comisia de Etică şi Disciplină nu a încuviinţat-o.
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3. Pentru lămurirea situaţiei de fapt membrii comisiei pot pune întrebări părţilor.

4.  După  administrarea  unor  noi  probe  sau  în  cazul  în  care  nu  se  solicită
administrarea altor probe se acordă cuvântul apelantului pentru susţinerea motivelor de
apel.

4.2. Hotărârile adoptate sunt luate în urma dezbaterilor avute de membrii comisiei,
prin vot deschis cu majoritate plus unu din numărul membrilor Comisiei de Apel.

4.3. Hotărârile Comisiei de Apel sunt intitulate decizii. Deciziile pronunţate sunt
definitive  şi  irevocabile,  fiind  executorii  pentru  sportivi,  antrenori,  oficiali  şi  membrii
afiliaţi.

4.4. Decizia Comisiei de Apel va cuprinde în mod obligatoriu:

1. Data şi locul desfăşurării şedinţei;
2. Numele şi prenumele membrilor Comisiei prezenţi;
3. Cauza dedusă soluţionării;
4. Numele şi prenumele părţilor prezente;
5. Probele încuviinţate spre a fi administrate în cauză;
6. Solicitările părţilor, motivarea soluţiei pronunţată de către Comisie;
7. Data pronunţării deciziei;
8. Deliberarea şi  luarea hotărârilor se face imediat  după încheierea dezbaterilor,  cu

excepţia  cazurilor  cu o complexitate  ridicată  când pronunţarea deciziei  se  poate
amâna o singură dată cu maxim 2 zile;

9. Deliberarea este secretă, la desfăşurarea acesteia participă doar membrii comisiei.

4.5.  Deciziile  Comisiei  de  Apel  sunt  comunicate  părţilor  în  scris  prin  scrisoare
recomandată  cu  confirmare  de  primire  într-un  termen  de  maxim  10  zile  de  la  data
pronunţării.

5. Dispoziţii finale

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de Apel din cadrul
Federaţiei Române de Karate a fost aprobat de către Comitetul Director în şedinţa sa din
data de 20 martie 2016.
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