Federația Română de Automobilism Sportiv
REGULAMENT
de organizare și funcționare al Comisiei de Disciplină și Litigii
Preambul
Protecţia fair-playului sportiv, a intereselor şi drepturilor sportivilor
automobiliști din România, ca și a cluburilor sportive de profil sau a altor persoane
fizice sau juridice implicate în activitatea sportivă automobilistică reprezintă o
prioritate pentru Federația Română de Automobilism Sportiv ( FRAS ), iar în cazul în
care sunt semnalate sau constatate încălcări ale acestora, FRAS se angajează să
depună toate diligenţele pentru soluţionarea reclamaţiilor în mod rapid şi eficient,
iar petentii să fie trataţi într-o manieră profesionistă, corectă şi nediscriminatorie.
Drepturile de bază ale sportivilor automobilisti din Romania, ca ș i a cluburilor
sportive de profil sau a altor persoane fizice sau juridice implicate în activitatea
sportivă automobilistică (numiți în continuare ,, potențiali petenți ,, ) a căror
încălcare poate face obiectul petiţiilor, sunt cele prevăzute de legislaţia națională
în vigoare, de prevederile Codului Sportiv International ( CIS ) al Federatiei
Internationale a Automobilului, de Statutul FRAS, de regulamentele sportive în
vigoare, respectiv de deciziile organelor sau structurilor abilitate din cadrul FRAS.
Definiţii
Prin Autoritate disciplinară se înțelege puterea decizională cu care au fost
investite structurile specializate statutare ale FRAS, împuternicite să judece și să
sancț ioneze orice persoană fizică sau juridică (structură sportivă afiliată, sportivi,
oficiali, arbitri, organizatori etc.) care au încălcat legislaţia națională în vigoare,
prevederile Codului Sportiv Internațional ( CIS ) al Federației Internaț ionale a
Automobilului, Statutul FRAS, Regulamentele sportive în vigoare, respectiv deciziile
organelor sau structurilor abilitate din cadrul FRAS.
Autoritatea disciplinară se exercită de către Adunarea Generală, Consiliul Federal,
Comisia de Apel, Comisia de Disciplină și Litigii, Colegiul Comisarilor Sportivi,
comisia sportivă a unei competiții automobilistice ori, după caz, de persoane de
conducere și administrare împuternicite de FRAS în limita dispozițiilor statutare,
competențelor delegate și prevederilor Statutului și regulamentelor FRAS în
vigoare.
Prin Aria de aplicabilitate a autorității disciplinare se înțelege totalitatea
structurilor sportive cu secț ii de automobilism afiliate FRAS, cluburilor, a membrilor
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acestora, a personalului de conducere, oficialilor, tehnicienilor, sportivilor,
organizatorilor, antrenorilor și a altor categorii de personal specific sportului
automobilistic, care pot fi judecate și cărora li se pot aplica sancțiuni în baza
Regulamentului Disciplinar în vigoare, regulamentelor sportive ș i respectiv
Statutului FRAS sau a dispozițiior în vigoare.
Prin Reclamație se înţelege cererea sau sesizarea prin care se aduc la cunoştinţa
organelor abilitate FRAS fapte presupuse a aduce atingere fair-playului sportiv, a
drepturilor sau intereselor petentului, formulată în scris şi depusă în condițiile și
termenele stabilite în Regulamentul Disciplinar FRAS, prin intermediul căreia un
petent îşi exprimă nemulţumirea, respectiv solicitarea sa expresă, cu privire la
aspecte punctuale privind activitatea sa sportivă în relație cu competitorii săi
direcț i sau cu celelelte persoane fizice sau juridice implicate în activitatea
automobilistică.
Prin Petent, în sensul prezentului regulament, se înţelege orice persoană fizică sau
juridică care are calitatea de afiliat FRAS, respectiv face parte din aria de
aplicabilitate a autorității disciplinare și care depune o reclamaț ie către organele
abilitate FRAS.
1.

Organizarea Comisiei de Disciplină și Litigii a FRAS

Comisia de Disciplină și Litigii a FRAS este structura abilitată să judece situațiile
de natură disciplinară care pot apărea în activitatea sportivă, sesizate prin
autosesizarea organelor abilitate FRAS, prin reclamaț ii sau contestaț ii a unor decizii
ale organelor abilitate să sancț ioneze/penalizeze`.
Comisia de Disciplină și Litigii este compusă din 5 membri, din care unul este
președintele comisiei. Membrii comisiei și președintele sunt numiți printr-o decizie
a Consiliului Federal FRAS, în conformitate cu Statutul FRAS.
Criteriile de selecție a membrilor Comisiei:
a. Activitatea sportivă și experiența dobandită în activități sportive automobilistice,
în competiții auto, în organizarea de competiții, în arbitraj sau management sportiv
auto.
b. Probitate și experiență profesională, fără mențiuni î n cazierul judiciar sau fiscal.
c. Seriozitate, notorietate și dorința de implicare activă în activitățile FRAS.
d. O bună înțelegere a aspectelor de natură juridică, legală și regulamentară care
fundamentează activitățile sportive automobilistice.
e. Lipsa oricăror sancțiuni personale de natură disciplinară aplicate de organele
abilitate FRAS în ultimii trei ani.
f. Disponibilitate pentru activitățile Comisiei sau a conducerii executive FRAS.
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Comisia de Disciplină și Litigii se întrunește în ședințe de lucru, printr -un
convocator al președintelui comisiei, ori de câ te ori există reclamații ce au urmat
integral procedurile prealabile, sunt înregistrate regulamentar la FRAS (inclusiv cu
plata cauțiunii aferente) și se cer soluționate în termenul legal de 30 zile de la
înregistrare.
Deciziile Comisiei se iau prin vot deschis, prin majoritate simplă, în condițiile
menționate la Art. 3, lit. h, al prezentului regulament.
Deciziile Comisiei sunt oficiale de la data publicării lor pe site-ul FRAS și se pot
ataca în apel la instanțe superioare, în termenele și î n condițiile prevăzute în
Regulamentul Disciplinar FRAS.
- Deciziile Comisiei nu trebuie justificate ș i sunt obligatorii pentru subiecț ii lor.
2.

Conţinutul minim al reclamațiilor( prezentarea reclamației )

A se vedea Regulamentul disciplinar al FRAS, Art. 25 (2).
Pocedura de transmitere și soluționare a reclamațiilor la Comisia de Disciplină
și Litigii ( a se vedea și prevederile Regulamentului Disciplinar FRAS, Art. 26 )
Transmiterea și soluționarea unei reclamații la Comisia de Disciplină ș i Litigii poate
fi făcută după cum urmează:
a. Dacă sportivul a reclamat un eveniment către o primă instanță , respectiv
Colegiul Comisarilor Sportivi sau unei comisii sportive a unei competiții,
respectând întocmai condițiile ș i termenele stabilite prin Regulamentul
Diciplinar, este îndreptățit la un răspuns scris la reclamația sa, în termenul
prevăzut în același Regulament Disciplinar, care va avea efect direct asupra
rezultatelor competiției respective.
b. Dacă sportivul este nemulțumit de rezoluția dată de prima instanță de judecată
la reclamația sa, respectiv Colegiul Comisarilor Sportivi sau Comisiile sportive
ale competițiilor, are dreptul de a se adresa cu o reclamație de contestare a
deciziei către organele abilitate imediat superioare, respectiv la Comisia de
Disciplină și Litigii pentru chestiuni de natură disciplinară, dacă anunță în
termen intenția sa și depune cauțiunea stabilită , conform Regulamentului
Disciplinar.
c. Comisiile naț ionale ale disciplinelor de profil (Comisia Națională de Raliuri,
Comisia Națională de Viteză în Coastă, Comisia Națională de Offroad etc. ) vor fi
consultate în mod obligatoriu până la data judecății la Comisia de Disciplină și
Litigii, la solicitarea sportivului/petentului, cu achitarea unei cauțiuni aferente.
3.
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d.
e.
f.

g.

h.

i.

j.

k.

Opinia scrisă a acestor comisii se va depune la secretariatul FRAS cu minimum o
zi inainte de data stabilită pentru judecarea situației.
Reclamaț ia de contestare a deciziilor anterioare, la instanțele superioare FRAS,
se poate depune direct sau postal, în original cu confirmare de primire, la sediul
FRAS din Bucuresti, str. Popa Savu nr. 7, cod 011431.
Comisia de Disciplină și Litigii are obligația de a stabili un termen de maximum
30 zile de la data primirii reclamației pentru judecarea situației reclamate,
notificând părțile implicate privitor la data, locul și ora desfășurării ședinței.
Principiile esențiale în baza cărora Comisia de Disciplină și Litigii asigură
obiectivitatea și corectitudinea judecării situațiilor reclamate sunt:
- Respectarea întocmai a legii, a regulamentelor FRAS aplicabile și a decizi ilor
în vigoare ale organelor abilitate ale FRAS.
- Asigurarea fair-play-ului sportiv prin neafectarea pe bază subiectivă a
intereselor sportivilor.
- Descurajarea recidivei disciplinare în activităț ile sportive.
Pentru asigurarea obiectivității și corectitudinii judecării situației reclamate,
Comisia de Disciplină și Litigii poate solicita prezența și interogarea părților
implicate, a unor martori relevanți sau prezentarea de dovezi suplimentare,
respectiv poate utiliza orice alte metode care pot aduce lămuriri suplimentare (
inclusiv audierea unor specialiști din alte comisii de specialitate ale FRAS ).
De asemenea, Comisia de Disciplină și Litigii poate invita martori relevanți sau
poate solicita documente, rapoarte aferente competiț iei, de la Colegiul
Comisarilor Sportivi sau comisiei sportive a competiției în discuție, observatorul
federal delegat sau de la Comisia de Competiții a FRAS.
Decizia Comisiei de Disciplină și Litigii se ia î n urma dezbaterilor, fiind adoptată
cu majoritate simplă de voturi, în condiț iile cvorumului minim necesar
desfașurării ședințelor ( minim 3 prezenți din 5 membri, dar numai în prezența
președintelui comisiei). În caz de egalitate de voturi, votul președintelui
comisiei este determinant.
Comisia de Disciplină si Litigii poate aplica măsuri disciplinare graduale,
diferențiate, în funcție de gravitatea abaterii disciplinare și prin respectarea
principiilor prevăzute la Art.3, lit.f al prezentului regulament, pentru persoane
fizice sau persoane juridice, așa cum este stipulat în Regulamentul Disciplinar
FRAS la Art. 10, respectiv 11.
Decizia Comisiei de Disciplină și Litigii se redactează ș i se publică pe site-ul FRAS.
În același timp, decizia este comunicată deîndată părț ilor interesate, direct,
poștal sau prin email, fax, sau alte mijloace la dispoziț ie. Data de referință a
comunicării deciziei de către părțile implicate este data publicării deciziei pe
Site-ul FRAS.
Decizia Comisiei de Disciplină și Litigii poate fi atacată prin Apel adresat
Comisiei de Apel. Notificarea apelului se poate face în scris, la sediul FRAS, în
termen de maximum 48 ore de la data și ora publicării Deciziei Comisiei de
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Disciplină ș i Litigii pe site-ul FRAS, cu plata integrală a cauț iunii stabilite prin
Regulamentul Disciplinar.
4.

Inregistrarea reclamațiilor ș i Deciziilor Comisiei de Disciplină și Litigii

FRAS înregistează toate reclamațiile primite de la petenți în Registrul unic de
reclamații. Registrul unic de reclamații este creat în fomat electronic şi securizat
din punct de vedere informatic, în conformitate cu prevederile legale.
Reclamaţiile anonime, precum şi reclamaţiile în care este folosit un limbaj
licenţios nu se vor lua în considerare, respectiv nu se vor înregistra şi se vor clasa,
fără returnarea cauț iunii aferente.
Toate înregistrările în registrul unic de reclamaț ii dintr-un an calendaristic şi
totalul centralizat al acestora se păstreză de către FRAS pentru o perioadă de
minimum cinci ani de la momentul depunerii reclamației iniţiale.
FRAS asigură prin secretariatul său atât publicarea și comunicarea în termen a
deciziilor Comisiei de Disciplină și Litigii, cât și arhivarea tuturor documentelor și a
mijloacelor doveditoare aferente judecării reclamațiilor în cauză și care au stat la
baza deciziilor finale.
La solicitarea expresă a organelor superioare pentru apel, secretariatul FRAS
este singurul abilitat a asigura transferul de documente sau alte mijloace
doveditoare către solicitant, urmărind returnarea acestora în cel mai scurt timp.

5.

Dispoziții finale

în situaţia în care obiectul reclamatiei nu este clar precizat, petentul poate fi
contactat de către FRAS prin Secretariat şi se poate solicita reformularea
reclamaţiei şi precizarea clară a obiectului reclamației ca și a solicitării petentului.
În această situaţie, termenul legal de soluţionare a reclamației se calculează de la
data înregistrării reclamației reformulate.
În situaţia în care reclamația nu are legătură cu aspectele disciplinare ale
activității sportive, cele care fac obiectul de competență a Comisiei de Disciplină și
Litigii, petentul va fi informat în acest sens de către secretariatul FRAS, pentru
redirecționarea reclamaț iei către alte organe statutare FRAS (ex. Comisia de
competiții pentru penalități și clasamente, c omisia de regulamente pentru erori de
reglementare sportivă etc.).
În această situaţie, termenul legal de soluţionare a reclamației se calculează de la
data înregistrării reclamației redirecționate.
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În situaţia în care obiectul reclamației către Comisia de Disciplină ș i Litigii îl
formează fapte pentru a căror lămurire este necesară o documentare sau
investigare laborioasă, termenul de soluţionare se poate prelungi în mod
corespunzător, dar nu mai mult de 15 zile, iar petentul va fi informat de către
secretariatul FRAS că reclamația este în curs de soluţionare, urmând să primească
răspuns în cel mai scurt timp.
Comisia de Disciplină și Litigii are dreptul de a se sesiza din oficiu, sau prin sesizari
care provin de la alte organisme abilitate FRAS (Comisii de specialitate), asupra
unor aspecte de natură disciplinară care nu au fost reclamate conform prezentei
proceduri. În urma judecării situațiilor în discuție, decizia comisiei este obligatorie
și aplicabilă de la data postării ei pe site-ul FRAS.
Subiecții afectați de aceste decizii au dreptul, în condițiile si termenele din
Regulamentul Diciplinar, să depună un apel la organele superioare de judecare ale
FRAS.
Acest regulament a fost aprobat de Consiliul Federal la data de 14.01.2016.
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