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HOTĂRÂREA NR.2/04.02.2021 

A 

COMISIEI DE APEL 

alcătuită din:  

- Ioan OLARU – Preşedinte  

- Ștefan VASILE – Membru 

- Cătălin MĂRGĂRIT - Membru  

 

Pe rolul Comisiei de Apel, se află soluționarea Apelului formulat de către Dl. MIRCEA COSTIN 

STOICA împotriva Hotărârii nr.1/11.01.2021 a Consiliului Federal al Federației Romane de Karting. 

Comisia de Apel s-a întrunit în data de 04.02.2021 în ședință pentru a analiza probele și motivele 

care stau la baza formulării Apelului, precum și pentru audierea d-lui MIRCEA COSTIN STOICA, 

acesta fiind convocat în data de 28.01.2021.  La ședința din data de 04.02.2021 a fost prezent Dl. 

MIRCEA COSTIN STOICA care a prezentat lămuririle solicitate de către Comisie, depunând totodată 

și înscrisuri în susținerea Apelului. 

Nemaifiind alte probe de administrat și cereri de formulat, având în vedere Apelul formulat, 

susținerile Apelantului precum și întregul material probator prezentat,  

 

COMISIA DE APEL 

CONSTATĂ: 

 

1. În data de 11.01.2021, Consiliul Federal al FRK, întrunit în ședință online, a hotărât invalidarea 
candidaturii D-lui MIRCEA COSTIN STOICA pentru neîndeplinirea criteriilor prevăzute în 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al FRK, respectiv „activitate în kartingul sportiv peste 
10 ani” și a dispus de asemenea anularea convocării Adunării Generale Extraordinare de Alegeri 
din data de 16 ianuarie 2021 deoarece nu există candidaturi validate de către Consiliul Federal.  
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2. Împotriva hotărârii sus menționate, în data de 14.01.2021, Dl. MIRCEA COSTIN STOICA a 
declarat apel, solicitând pe această cale anularea Hotărârii nr.1/2021 a Consiliului Federal, 
validarea candidaturii sale precum și reluarea ciclului de alegeri de la momentul invalidării 
candidaturii. 

3. În susținerea Apelului, Dl. MIRCEA COSTIN STOICA a prezentat un set de documente pentru a 
face dovada îndeplinirii criteriului privind activitatea în kartingul sportiv de peste 10 ani. 

4. Analizând cererea formulată precum și actele dosarului, Comisia de Apel constată că Apelul este 
întemeiat. 

5. Din cercetarea probelor prezentate, reiese fără echivoc faptul că Dl. MIRCEA COSTIN STOICA 
îndeplinește condiția prevăzută în Regulamentul de Organizare și Funcționare al FRK (activitate în 
kartingul sportiv peste 10 ani), acesta fiind implicat în kartingul sportiv pe mai multe niveluri (pilot, 
arbitru principal, membru în Consiliul Federal, președinte al Comisiei de Regulamente și 
Competiții) pentru o perioadă de cel puțin 10 ani.  

6. Pentru aceste motive, Comisia de Apel urmează să valideze candidatura D-lui MIRCEA COSTIN 
STOICA și să anuleze Hotărârea nr.1/11.01.2021 a Consiliului Federal al Federației Romane de 
Karting. 

7. În ceea ce privește cel de al treilea capăt de cerere al Apelului (reluarea ciclului de alegeri de la 
momentul invalidării), Comisia constată că acesta este întemeiat. 

8. Potrivit principiului retroactivității efectelor nulității actului juridic civil, părţile revin în situaţia în 
care s-ar fi aflat dacă nu ar fi fost încheiat actul juridic care a fost anulat, în speță Hotărârea 
nr.1/2021 a Consiliului Federal. În conformitate cu dispozițiile art.1254 Cod Civil, un act care a fost 
anulat, „este considerat a nu fi fost niciodată încheiat”. 

9. În aceste condiții, având în vedere caracterul retroactiv al nulității, Comisia consideră că se 
impune continuarea procedurii de alegeri de la momentul la care Consiliul Federal a invalidat 
candidatura D-lui MIRCEA COSTIN STOICA, prin reconvocarea Adunării Generale Extraordinare de 
Alegeri, cu luarea în considerare a candidaturilor depuse și a procedurilor desfășurate până la 
momentul adoptării hotărârii din data de 11.01.2021 a Consiliului Federal al FRK.          

Pentru toate motivele de mai sus, 

 

COMISIA DE APEL 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Admite Apelul. Anulează în tot Hotărârea nr.1/11.01.2021 a Consiliului Federal din cadrul 

Federației Române de Karting; 
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2. Validează candidatura D-lui MIRCEA COSTIN STOICA și dispune continuarea procedurii de 

alegeri deja începute, de la momentul adoptării hotărârii din data de 11.01.2021 a Consiliului 

Federal al FRK, în conformitate cu punctul 9 al prezentei Hotărâri. 

 

Hotărârile Comisiei de Apel sunt definitive şi supuse executării 

 

 

Pronunțată azi, 4 februarie 2021.   

Ioan OLARU – Preşedinte Comisia de Apel  

Ștefan VASILE - Membru Comisia de Apel 

Cătălin MĂRGĂRIT - Membru Comisia de Apel 


