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Regulamentul de Organizare si Functionare al
Comisiei de Apel a FRTRI
Art.1. Structura si atributii
Art.1.1. Comisia de Apel este un organ al FRTRI cu caracter jurisdicţional, componenţa sa fiind
aprobată prin vot deschis de catre membrii Biroului Federal al FRTRI si are un mandat de 4 ani.
Art. 1.2. Comisia de Apel este formată din: Preşedinte, Secretar şi 1 membru, persoane cu mare
experienţă în Triatlon, competente şi bune cunoscătoare ale tuturor regulamentelor FRTRI, cu
prestigiu recunoscut şi conduită morală ireproşabilă. Din Comisia de Apel nu pot face parte
Secretarul General sau Presedintele Federatiei.
Preşedintele comisiei va avea studii superioare de lunga durata.
Art. 1.3. Comisia de Apel judecă apelurile introduse de cluburi, sportivi legitimati, antrenori,
arbitri, conducători şi alţii, împotriva hotărârilor pronunţate de Comisia de Disciplina FRTRI, sub
condiţia respectării regulamentelor în vigoare.
Art. 1.4. Comisia de Apel poate hotari aplicarea oricarei sanctiuni prevazute in regulamentele
Federatiei Romane de Triatlon, pentru fiecare domeniu de activitate specifică – sportivi, arbitri,
antrenori, conducatori de cluburi, competiţii etc. cu exceptia radierii din activitatea sportive;
hotararile ei raman (sunt) executorii, definitive si irevocabile.
Art. 1.5. Termenul maxim pentru introducerea apelului este de 15 zile de la data pronunţării
deciziei contestate - pentru cei care au luat la cunoştinţă în şedinţă - sau de la data luării la
cunoştinţă, în scris – prin email, pentru cei care au lipsit de la şedinţă.
Art. 1.6. Comisia de Apel se întruneşte la nevoie, fiind convocată de Secretarul Comisiei pentru
soluţionarea unor cauze, iar hotărârile se iau cu majoritatea simplă a voturilor.
Art. 1.7. Probe
În procedura decizionala desfăşurată în faţa Comisiei de Apel, sunt admise ca mijloace de probă
urmatoarele: raportul Delegatului Oficial (TD), declaraţiile Arbitrilor Oficiali (TO’s), declaratiile
partilor implicate, raportul observatorilor oficiali, material foto/ video, precum şi orice alt mijloc
de proba ce poate servi la aflarea adevarului.
Comisia poate solicita şi administra probe noi, necesare în soluţionarea cauzei.
Art. 1.8. Taxele de apel sunt cele stabilite prin hotărârea Biroului Federal al FRTRI.
Apelurile netaxate sau care nu se înscriu în termenul fixat nu se vor lua în discuţie.
Art. 1.9. Declararea apelului nu suspendă executarea hotărârii luate în prima instanţă.
Art. 2. PROCEDURA
Art. 2.1. Declararea apelului se face la Secretarul General al FRTRI, prin comunicare scrisă sau
prin email, în termen de 15 zile (cu precizările făcute la pct. 1.6.).
Art. 2.2. Motivele de apel se formulează în declararea apelului, care se transmite la Secretarul
Comisiei şi pot fi însoţite de materiale de susţinere a apelului.
Art. 2.3. Soluţionând cauza, Comisia de Apel are dreptul să pronunţe soluţii de admitere sau de
respingere, de la caz la caz, în raport de probele administrate în susţinerea apelului.
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Art. 2.4. Preşedintele Comisiei de Apel, la primirea documentelor privind declararea apelului,
fixează un termen pentru soluţionarea acestuia de maximum 7 zile, care trebuie adus la
cunoştinţă părţilor.
Art. 2.5. Soluţionarea apelului se face cu citarea celor în cauză. Dacă aceştia nu se prezintă,
soluţionarea se poate face şi în lipsa celor în cauză, dacă ei au fost citaţi regulamentar.
Art. 2.6. Înainte de începerea soluţionării fondului, preşedintele verifică dacă s-a respectat
termenul de apel şi dacă s-a plătit taxa aferentă. În caz contrar, respinge pe loc apelul.
Art. 2.7. În cazul în care au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la alineatul precedent,
preşedintele Comisiei de Apel dispune trecerea la soluţionarea pe fond a apelului, dând
cuvântul celor în cauză spre a-şi susţine cererea şi a propune eventuale probe noi, utile
soluţionării cauzei şi în legătură directă cu aceasta.
Art. 2.8. Comisia de Apel soluţionează cauza, verifică hotărârea atacată, pe baza documentelor
şi materialelor aflate la dosarul cauzei, precum şi a oricăror altor probe noi prezentate de cei în
cauză.
Art. 2.9. În soluţionarea apelului comisia poate da o nouă apreciere probelor existente şi poate
administra orice alte probe noi, pe care le consideră necesare.
Art. 2.10. Comisia de Apel are obligaţia de a se pronunţa asupra tuturor motivelor de apel
invocate.
Art. 2.11. Soluţionând cauza, Comisia de Apel poate pronunţa următoarele:
I) Respinge apelul, menţinând hotărârea atacată, dacă:
a) Apelul este tardiv.
b ) Nu s-a plătit taxa de apel.
c) Apelul este nefondat.
II) Admite apelul, desfiinţează hotărârea primei instanţe şi se pronunţă asupra cauzei, hotărând
anularea, micşorarea sau înlocuirea sancţiunilor dictate împotriva cărora s-a declarat apel.
Art. 2.12. În soluţionarea cauzei, Comisia de Apel emite o decizie executorie, care se
consemnează în procesul verbal al şedinţei.
Art. 2.13. Procesul verbal de şedinţă va cuprinde:
a ) data desfăşurării şedinţei;
b) numele şi prenumele membrilor comisiei, prezenţi;
c) cauza supusă soluţionării;
d) numele şi prenumele persoanelor în cauză prezente şi ale celor care au lipsit, cu arătarea
calităţii lor;
e) înscrisurile prezentate în şedinţă;
f) cererile formulate şi excepţiile ridicate;
g) temeiurile de fapt şi de drept care au dus, după caz, la admiterea sau respingerea apelului;
h) soluţia dată de instanţa de apel;
i) data pronunţării deciziei.
Procesul verbal se semnează la încheierea şedinţei de Preşedinte şi de membrii comisiei,
prezenţi la soluţionarea cauzelor.
Art. 2.14. Deliberarea şi luarea hotărârii se fac după încheierea dezbaterilor fiecărei cauze, cu
excepţia situaţiilor în care, pentru motive temeinice, trebuie amânate, această amânare
neputând fi mai mare de 7 zile.
Deliberarea este secretă, iar la desfăşurarea ei iau parte numai membrii Comisiei de Apel.
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Art. 2.15. Hotărârea se pronunţă în cadrul şedinţei de către Preşedintele Comisiei sau de către
înlocuitorul său, de regulă, cel mai vârstnic membru al comisiei.
Art. 2.16. Hotărârea pronunţată de Comisia de Apel, sub semnatura Presedintelui Comisiei si
avizat de Secretarul Comisiei, se comunică, în scris, Secretariatului General al FRTRI în termen
de 24 ore de la pronunţare.
Art. 2.17. Secretarul Comisiei comunică, în scris, în termen de 24 ore părţii petente hotărârea
Comisiei de Apel.
Art. 2.18. Decizia Comisiei de Apel este definitiva si irevocabila.
Art.3. DISPOZIŢII FINALE
3.1. Prezentul regulament a fost aprobat de membrii Biroului Federal al FRTRI in cadrul Adunarii
Generale din 13.05.2016 şi intră în vigoare începând cu această dată.
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