
 

COMISIA DE DISCIPLINĂ 

 HOTĂRÂREA nr. 1 / 12 ianuarie 2023 

Comisia de Disciplină compusă din 

PREȘEDINTE: 

- PÎRȘU Luigi 

Membri: 

-Bogdan FILCEA 

-Dan CODREANU 

-Gheorghe VLAICU 

-Elena DUMITRACHE 

   
S-a reunit azi, 12.01.2023, ca urmare a sesizării Secretariatului General FRAS  nr 
5051/9.01.2023, cu privire la mailul trimis în data de 05 ianuarie 2023 de către 
reprezentantul clubului ACS F2 Rally Team. 

În cadrul ședinței a fost invitat și audiat președintele ACS F2 Rally Team , dl Iosif FERENTI. 

După analiza documentelor și audierea dl Iosif FERENTI, membrii Comisiei constată:  

 
 ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV F2 RALLY TEAM deține, în condițiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi 
completări ulterioare, modificată şi completată prin Legea nr. 276/2020, act norma_v cu 
caracter general în materie, calitatea de asociație, persoană juridică, de drept privat, fără 
scop patrimonial, înregistrată în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor (Registrul Special), 
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organizat la Grefa Judecătoriei Cluj-Napoca, precum și calitatea de subiect de drepturi și 
obligații fiscale conform Codului de Înregistrare Fiscala (CIF) 16590250, aflat la dosarul 
cauzei. 

        De asemenea, potrivit prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu 
modificările și completările ulterioare, act norma_v cu caracter special in materie, 
Asociația deține calitatea de structură spor_vă, club spor_v de drept privat, fără scop 
lucra_v, persoana juridica nonprofit, înregistrata in Registrul Spor_v organizat la 
Ministerul Sportului. 

        În calitate de structura spor_vă, legal cons_tuită și recunoscută oficial, Asociația sus-
menționata avea obligația de a respecta dispozițiile impera_ve prevazute la art. 12 alin. 
(1) din Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere 
în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, care stabilește 
faptul ca - în termen de 15 zile de la producerea modificărilor aduse Statutului structura 
spor_vă este obligată să solicite înregistrarea lor în Registrul spor_v organizat la 
Ministerul Sportului. 

        De asemenea, în calitate de membru asociat/afiliat la FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE 
AUTOMOBILISM SPORTIV, Asociația sus-menționata avea obligația de a respecta 
prevederile art. 15 alin. (4) din Statutul acestei Federații Spor_ve Naționale, care 
stabilește, cu caracter impera_v, următoarele - modificările intervenite în actul 
cons_tu_v sau în statutul structurii spor_ve afiliate, precum şi ale datelor pe baza cărora 
a fost dobândită calitatea de membru afiliat, vor fi no_ficate obligatoriu Federaţiei, în 
maximum 30 de zile de la producerea schimbărilor, sub sancţiunea amendării, 
suspendării sau excluderii structurii spor_ve respec_ve din rândul membrilor F.R.A.S. 

        Din verificările efectuate în cauză și ca urmare a analizării actelor aflate la dosar, a 
rezultat faptul că ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV F2 RALLY TEAM, cu toate că avea această 
obligație, nu a comunicat la Secretariatul Federației, următoarele înscrisuri, prevăzute ca 
necesare și obligatorii, conform legii: 

        - Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Asociației, adoptată în ședința 
organizata și desfășurata la data de 15.06.2022, precum și Actul adițional la Actul 
cons_tu_v și la Statutul Asociației, întocmit în baza acesteia, asmel cum au fost acestea 
înregistrate în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor (Registrul Special), organizat la Grefa 
Judecătoriei Cluj-Napoca, prin Încheierea finala (Dezinves_rea) civilă nr. 7430/CC/
27.06.2022, pronunţată la data de 27.06.2022 în cauza ce a făcut obiectul dosarului nr. 
12592/211/2022, aflat pe rolul instantei sus-menţionate; 
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        - Cer_ficatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial, din care sa 
rezulte ca Asociația şi-a modificat sediul social in Sat Apahida, str. Viitorului nr. 16, judeţul 
Cluj; 

        - Cer_ficatul de Iden_tate Spor_vă, din care sa rezulte că structura spor_va şi-a 
modificat sediul social in Sat Apahida, str. Viitorului nr. 16, judeţul Cluj. 

        Situația, de fapt și de drept, asmel reținută, a fost confirmată de Președintele și 
reprezentantul legal al structurii spor_ve, domnul Iosif Feren_ care a fost citat în cauză și 
audiat de Comisia de Disciplină, în vederea asigurării deplinei legalități și valabilități a 
desfășurării ședinței. 

 Analizând prevederile Art.15, punctul 4, "Modificările intervenite în actul 
consMtuMv sau în statutul structurii sporMve afiliate, precum şi ale datelor pe baza cărora 
a fost dobândită calitatea de membru afiliat, vor fi noMficate obligatoriu Federaţiei în 
maximum 30 de zile de la producerea schimbărilor, sub sancţiunea amendării, 
suspendării sau excluderii structurii sporMve respecMve din rândul membrilor F.R.A.S.", 

se constată că, 

 în cauză, Asociația Club Spor_v F2 Rally Team, prin reprezentanții săi legali/împuterniciți, 
a încălcat prevederile art. 15 alin. (4) din Statutul acestei FEDERAŢIEI ROMÂNE DE 
AUTOMOBILISM SPORTIV, pe care s-a obligat să îl respecte la afiliere, mo_v pentru care 
Comisia dispune in unanimitate sancționarea disciplinară a acestei Asociații cu amendă, 
in cuantum de 500 Euro pentru fapta care cons_tuie abatere disciplinară și care constă în 
transmiterea incompletă a documentației referitoare la modificarea actelor cons_tu_ve 
ale Asociației Club Spor_v F2 Rally Team și peste termenul statutar prevăzut.  

 Cu drept de apel în două zile lucrătoare de la data publicării. 

                                                                                                        Președinte  

                                                                                                Ing.av. Luigi PÎRȘU 
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