
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE VOLEI 

COMISIA DE APEL 

 

RAPORT 
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În anul 2018 Comisia de apel a FRVolei a fost sesizată cu 2 apeluri respectiv apelul 

formulat de dl Paul Bogdan și apelul formulat de dl. Coța Vasile împotriva hotărârilor 

Comisiei de Disciplină a FRVolei. 

Ambele apeluri au fost respinse unul ca nefondat și unul ca netimbrat conform 

reglementărilor FRVolei. 

Deși activitatea comisiei nu a fost foarte intensă în anul 2018 spețele din apel au avut 

un grad de complexitate mediu. 

În principal din analiza cauzelor care au ajuns în faza de apel în fața Comisiei de Apel 

s-a desprins necesitatea unei analize riguroase a procedurilor efectuate de către Comisia de 

Disciplină și de asemenea o analiză asupra necesității reactualizării reglementărilor în materia 

răspunderii disciplinare datorită modificărilor repetate în ultimii ani a reglementărilor de 

procedură civilă. De asemenea, s-a constatat faptul că abaterile disciplinare săvârșite au 

constat în principal în acțiuni de protest împotriva decizilor de arbitraj urmate de declarații 

publice conținând acuzații nefondate asupra membrilor conducerii Federației de Volei. 

Din păcate, deși regulile în materia contestării deciziilor de arbitraj sunt arhicunoscute 

s-a constatat o necunoaștere a procedurilor de contestare a deciziilor de arbitraj, oficiali ai 

unor echipe de volei preferând să treacă din domeniul fair-play-ului și a reglementărilor 

federației în latura disciplinară prin manifestări publice împotriva unor persoane oficiale din 

F.R .Volei, contrare regulamentelor federației. 

Pentru o mai bună comunicare cu persoanele care sunt subiecți ai procedurilor 

disciplinare, ca și recomandări și propuneri, Comisia de apel propune următoarele: 

a) Continua actualizare a site-ul internet al FRVolei în privința modificărilor 

componenței comisiilor de specialitate și a modificărilor aduse Statutului federației pentru o 

mai bună cunoștere a acestora de către membrii federației. 

b) Reactualizarea și detalierea reglementărilor procedurale din Regulamentul 

disciplinar pentru a facilita derularea procedurilor disciplinare conform regulilor procedurale 

actualizate prin modificările repetate ale Codul de procedură civilă. 

c) O instruire la nivel național a oficialilor și antrenorilor echipelor de volei cu 

privire la procedurile de contestare a deciziilor de arbitraj, în scopul evitării în viitor a unor 

conduite contrare regulamentelor federației. De asemenea dacă Adunarea Generală consideră 



necesar s-ar putea organiza, în limita fondurilor disponibile, și o instruire asupra 

reglementărilor disciplinare ale FRVolei, care, din păcate, s-a constatat că nu sunt cunoscute 

unor oficiali ai echipelor care ar trebui în mod firesc să le cunoască.   

d) Manifestarea unei atitudini de sportivitate și corectitudine de către oficialii 

echipelor de volei la adresa oficialilor FRVolei, deoarece oficialii desemnați la meciurile din 

campionat își desfășoară activitatea curentă ca urmare a delegării de competențe conform 

regulamentelor federației și nu sunt trimiși în teritoriu pentru a avea un caracter premeditat 

nesportiv la adresa vreunei echipe. 

e) Manifestarea unei atitudini de analiza internă a fazelor de joc anterioară 

oricăror comentarii sau atitudini publice cât și urmarea procedurilor specifice de contestare a 

diverselor decizii ale arbitrilor sau observatorilor, pentru a se evita eventualele manifestări 

contrare Regulamentului Disciplinar. 
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