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FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL  
CAMERA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA LITIGIILOR A FRF 
DOSAR 68/CNSL/2016 (întotdeauna indicaţi acest număr) 
 

CITAŢIE 
 

Jucătorul/Clubul FC PETROLUL SA, prin administrator judiciar „VIA INSOLV” - 
pârât, este informat prin prezenta că cererea de chemare în judecată (având ca obiect 
încetare raporturi contractuale) adresată Camerei Naționale pentru Soluţionarea 
Litigiilor a FRF în contradictoriu cu reclamantul – TAMUZ TOTO, va fi analizată în 
ședinta din data de 20.04.2016. 
 
În conformitate cu Hotărârea Comitetului Executiv al FRF din 01.02.2014 și Hotărârea 
Adunării Generale a LPF din 20.01.2014, prin care s-a modificat convenția anuală 
FRF/LPF, cauzele aflate pe rolul CSL a LPF la data de 01.02.2014 vor fi soluționate de 
Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor a FRF. Judecarea cauzelor va avea loc la 
sediul LPF. 
 
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 31.1 DIN RSTJF 
PROCEDURILE SE DESFĂŞOARĂ ÎN SCRIS. 
PREZENȚA PĂRȚILOR LA ȘEDINȚA CNSL ESTE PERMISĂ DOAR DACĂ 
ACESTEA SUNT CITATE CU MENȚIUNEA PREZENTĂRII PERSONALE.  
Susţinerile părţilor şi documentele folosite ca probe vor fi expediate la sediul LPF din 
Bucureşti, sector 5, strada Alexandru Vitzu, nr. 2A., sau comunicate prin fax, la nr. 
004 021 412 00 94 până cel mai târziu la ora 23:59, cu o zi înainte de data fixată pentru 
judecarea cauzei. 
Potrivit art. 30.4 din RSTJF: „în cazul înscrisurilor, acestea se transmit în original sau 
cu menţiunea „conform cu originalul” însoţită de semnătura şi ştampila (dacă este 
cazul) părţii care înţelege să îl invoce”. 
Părţile trebuie să aibe în vedere dispoziţiile art. 29 privind termenele si pe cele ale art. 
30.3 din RSTJF întrucât numai în mod excepţional este posibil un al doilea schimb de 
corespondenţă. 
Conform art. 32.3 din RSTJF: „Sarcina probei revine părţii care formulează o pretenţie 
în faţa CNSL”. 
În situaţia în care pârâtul nu formulează întâmpinare (art. 30.3 din RSTJF) sau când 
părţile nu participă activ în vederea soluţionării cauzei (art. 32.6 din RSTJF) Comisia se 
va pronunţa bazându-se pe documentele în posesia cărora se află. 
Statutul şi regulamentele adoptate de FRF sunt publice şi pot fi citite la adresa: 
http://www.frf.ro/regulamente. 
 
Secretar comisie,  Ioana Boaghen                       11.04.2016 

 


