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CĂTRE 

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI 

- Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu 

minori şi de familie - 
DOSAR NR. 48951/3/2017 

TERMEN: 16.11.2020 

 Subscrisa Asociația SALVAȚI STEAUA, persoană juridică română 

constituită fără scop patrimonial, cu sediul în București, str. Magnoliei, nr. 

101, ap. 8, sector 2, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor sub 

nr. 35/25.06.2020, având CIF 42727017, reprezentată de Boglea Virgil 

Bogdan, în calitate de Președinte, în virtutea prevederilor art. 63 din Codul 

de procedură civilă, formulăm prezenta 

CERERE DE INTERVENȚIE ACCESORIE 

în cauza ce face obiectul dosarului nr. 48951/3/2017 aflat pe 

rolul Curții de Apel București, în sprijinul apărării apelantei 

pârâte S.C. FOTBAL CLUB FCSB S.A. (FOSTĂ FOTBAL CLUB 

STEAUA BUCUREŞTI SA) 

solicitându-vă să admiteţi în principiu prezenta cerere şi, prin 

hotărârea pe care o veţi pronunţa, să dispuneţi admiterea apelului și 

respingerea cererii de chemare în judecată formulată de Clubul Sportiv al 

Armatei „Steaua”. 
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ASPECTE PRELIMINARE: 

 În conformitate cu prevederile art. 32 din Codul de procedură civilă, 

orice cerere poate fi formulată şi susţinută numai dacă autorul acesteia: 

a) are capacitate procesuală, în condiţiile legii;  

b) are calitate procesuală; 

c) formulează o pretenţie; 

d) justifică un interes. 

 Pe de altă parte, potrivit prevederilor art. 61 din aceeași lege, oricine 

are interes poate interveni într-un proces care se judecă între părţile 

originare, ori pe cale principală, ori pe cale accesorie. Așa fiind, intervenția 

este accesorie când sprijină numai apărarea uneia dintre părţi. 

 Coroborând aspectele de natură juridică procesuală expuse supra cu 

situația faptică în care se regăsește subscrisa, apreciem că verificarea 

condițiilor de formulare a unui demers judiciar nu poate avea alt rezultat 

decât constatarea admisibilității în principiu a prezentei cereri. 

 Astfel, subscrisa beneficiază de capacitate procesuală, în condițiile 

legii, prin intermediul calității sale de persoană juridică română (de drept 

privat) fără scop patrimonial. În plus, în cauza dedusă soluționării se 

urmărește sprijinirea apărării pârâtei-apelante S.C. FOTBAL CLUB FCSB 

S.A. (FOSTĂ FOTBAL CLUB STEAUA BUCUREŞTI SA), ceea ce conferă 

calitate procesuală subscrisei, urmată de formularea pretenției de a 

respinge acțiunea reclamantului-intimat pentru argumentele ce vor fi 

prezentat în continuare. 
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 Totodată, păstrând registrul analizei condițiilor de participare a 

subscrisei în cadrul acestui litigiu, vă supunem atenției că în conformitate 

cu Actul constitutiv și Statutul Asociației SALVAȚI STEAUA, autentificat 

de BNP Jura și confirmat de Judecătoria Sectorului 2 București, subscrisa 

are ca principale scopuri și obiective clarificarea modalității în care secția 

de fotbal de performanță din cadrul C.S.A. „Steaua” a fost transferată în 

anul 1998 către Asociația Fotbal Club Steaua București, iar ulterior, în anul 

2003, către fosta societate FOTBAL CLUB STEAUA BUCUREŞTI SA. Ca 

atare, învederăm că potrivit art. 5 și 6 din Actul constitutiv, respectiv 

Statutul Asociației, scopul Asociaţiei SALVAŢI STEAUA este promovarea 

valorilor însușite de comunităţile suporterilor steliști, precum și a 

personalităţilor sportive care au performat sub egida ASCA, CSCA, CCA, 

Steaua, AFC Steaua București, S.C. F.C. Steaua București S.A. ori F.C. 

FCSB S.A., precum și implicarea activă în vederea clarificării 

apartenenţei palmaresului/denumirii/emblemei echipei de fotbal 

profesionist de performanţă prin mijloacele juridice puse la dispoziţie de 

legislaţia substanţială și procesuală română. 

 Pe cale de consecință, ținând seama de scopul, obiectivele și 

activitățile pe care și le însușește subscrisa, apreciem că interesul 

procesual pentru formularea cererii de intervenție accesorie reiese fără 

putință de tăgadă ex re, din materialitatea situației faptice, întrucât acesta 

este determinat (clarificarea nelămuririlor privitoare la palmaresul 

echipei de fotbal), legitim (problematica supusă analizei manifestă 
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reverberații în plan public și social), personal (scopul, obiectivele și 

activitățile Asociației vizează tocmai aspectele deduse judecății), născut şi 

actual. 

 În consecință, manifestăm respectuoasa rugăminte de a trece prin 

periplul analitic al pronunțării soluției în raport de prevederile art. 64 C. 

proc. civ. aspectele învederate de subscrisa, de a constata că cererea de 

intervenție accesorie este formulată de o persoană juridică română, fără 

scop patrimonial, ale cărei obiective constau tocmai în clarificarea 

diferendului născut între apelantă și intimat și de a dispune admiterea în 

principiu a prezentei cereri de intervenție accesorie. 

 

SCURTĂ EXPUNERE A SITUAȚIEI FAPTICE 

 

Premise: 

 

- începând cu anul 1992 legislația în materie sportivă (fotbal) s-a modificat 

în sensul privatizării secțiilor departamentale ale statului; 

- Federația Română de Fotbal, respectând „noile” prevederi, și-a modificat 

Statutul în privința afilierii cluburilor sportive de drept public. Astfel, 

acestea nu se pot afilia Federației și, prin urmare, nu pot avea calitatea de 

participanți la competițiile sportive de fotbal profesionist; 

- Art. 12 alin. (4) din Statutul F.R.F. actualizat stipulează că: „Cluburile 

sportive de drept public nu pot fi membre ale F.R.F. Cluburile sportive de 
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drept public afiliate în prezent la F.R.F. au obligația (...) să se organizeze 

în cluburi sportive de drept privat, în caz contrar urmând a fi excluse.”; 

- Clubul Sportiv al Armatei, ca structură înființată în cadrul Ministerului 

Apărării Naționale, s-a aflat într-o asemenea situație cu secția de fotbal, 

fiindu-i imposibilă participarea în competițiile naționale sau 

internaționale de fotbal profesionist în lipsa organizării în cluburi sportive 

de drept privat; 

- C.S.A. recunoaște că secția de fotbal a fost nevoită să se transforme (să se 

privatizeze) datorită reglementărilor ce interzic cluburilor de fotbal din 

Divizia A (Liga I) să aibă apartenență departamentală de stat, drept pentru 

care, Secția de fotbal din cadrul structurii subordonate MApN „s-a 

desprins” în anul 1998 de aceasta „pentru a nu risca înscrierea echipei de 

fotbal în campionatul intern şi în special în cupele europene”; 

- „Desprinderea” s-a făcut prin înființarea Asociației Fotbal Club „Steaua 

București” al cărei statut prevedea că „asociaţia se află sub autoritatea 

M.Ap.N., M.T.S. şi respectă regulamentele F.R.F., L.P.F., F.I.F.A. şi 

U.E.F.A.”; 

- După adoptarea și publicarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 

(31.01.2000) privind asociațiile și fundațiile, ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB 

„STEAUA BUCUREȘTI” IESE DE SUB AUTORITATEA MApN → DIN 31 

IANUARIE 2000 CLUBUL DE FOTBAL NU MAI FACE PARTE ÎN 

NICIUN FEL DIN MApN; 
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- A.F.C. „Steaua București”, potrivit art. 1 din Statutul său (adoptat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 66/1999, Protocolul M.21/1999, avizele MApN 

și acordul tuturor fondatorilor) „continuă activitatea sportivă de 

performanță a Secției de Fotbal a Clubului Sportiv al Armatei Steaua și 

preia în întregime tradițiile glorioase ale acesteia” 

 

Societatea comercială 

 

- La data de 24.01.2003, Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei Fotbal 

Club Steaua București (din care făceau parte reprezentanţi şi angajaţi ai 

C.S.A.), a hotărât cu unanimitate de voturi (prin urmare, reprezentanţii 

C.S.A. au votat favorabil) înfiinţarea societăţii pe acţiuni Fotbal Club 

Steaua București SA, care se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile A.F.C. 

Steaua București. 

- S.C. Fotbal Club Steaua București S.A. a fost înfiinţată ca societate pe 

acţiuni, înregistrată la data de 19.02.2003 în Registrul Comerţului sub nr. 

J40/2513/2003, concomitent fiind eliberat primul certificat de identitate 

sportivă nr. F/A3/00004/2003, urmată de afilierea la Federaţia Româna 

de Fotbal la data de 03.03.2003; 

- Ulterior, Asociaţia Fotbal Club Steaua București a intrat în imposibilitate 

de plată a finanțărilor asumate prin acordul de asociere cu ceilalți 

acționari; 
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- A.F.C. Steaua București vinde acţiunile deţinute la societatea Fotbal Club 

Steaua București S.A. şi se retrage de bunăvoie din acționariat; 

- Societatea pe acțiuni astfel constituită este DE DREPT SUBROGATĂ ÎN 

TOATE DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE A.F.C. STEAUA BUCUREȘTI; 

- EXEMPLE DE DREPTURI: „CONTINUĂ ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE 

PERFORMANȚĂ A SECȚIEI DE FOTBAL A CLUBULUI SPORTIV AL 

ARMATEI STEAUA ȘI PREIA ÎN ÎNTREGIME TRADIȚIILE GLORIOASE 

ALE ACESTEIA”; 

- EXEMPLE DE OBLIGAȚII: ACHITAREA DATORIILOR A.F.C. STEAUA 

BUCUREȘTI, PLATA CHIRIILOR ETC. 

 

Litigii 

 

I. Dosar nr. 42805/3/2011 - anularea mărcii (stema din 2003) 

 

- Obiect: anularea mărcii STEAUA BUCUREȘTI, înregistrată de Societatea 

Fotbal Club Steaua București S.A.; 

- Debut: cererea de chemare în judecată formulată de C.S.A. la data de 

23.05.2011; 

- Fond și apel: respingerea acțiunii C.S.A.; 

- Recurs (hot. ÎCCJ nr. 3425/2014): admite acțiunea C.S.A. și anulează 

marca STEAUA BUCUREȘTI nr. 061735, înregistrată de S.C. F.C. Steaua 

București S.A. 
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- Motiv: marca înregistrată de Societate se asemăna cu marca notorie a 

C.S.A.; 

- Totuși, în textul deciziei nr. 3425/2014 a ÎCCJ se consacră expres că 

secția de fotbal a fost transferată de la C.S.A., dar asta nu dădea dreptul 

Societății să înregistreze o marcă asemănătoare cu marca notorie 

([http://juri.ro/static/files/2015/octombrie_2015/23/decizie_marca_st

eaua.pdf](http://juri.ro/static/files/2015/octombrie_2015/23/decizie_

marca_steaua.pdf)); 

- CONCLUZII:          ACEST PROCES A AVUT CA OBIECT DOAR 

ÎNCĂLCAREA DE CĂTRE SOCIETATE A DISPOZIȚIILOR PRIVITOARE 

LA MARCĂ          MARCA ÎNREGISTRATĂ DE CĂTRE SOCIETATE SE 

ASEMĂNA, ÎN OPINIA INSTANȚEI, CU MARCA NOTORIE A C.S.A. 

 

II. Dosar nr. 31705/3/2015 - denumire 

 

- Obiect: modificarea denumirii Societății F.C. Steaua București S.A. 

- Debut: cererea de chemare în judecată formulată de C.S.A. la data de 

27.08.2015; 

- Fond: Tribunalul Bucureşti, Secţia a III-a civilă, a respins, ca 

neîntemeiată, cererea C.S.A. privind constatarea încălcării drepturilor la 

marcă prin folosirea în activitatea societății comerciale a semnului 

„Steaua”, cererea privind modificarea numelui comercial înregistrat la 
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ONRC şi în asociaţiile şi federaţiile sportive şi cererea în contrafacere cu 

privire la mărcile reclamantei; 

- Apel: Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, a admis apelul 

declarat de către C.S.A. împotriva sentinţei menţionate, iar sentinţa a fost 

schimbată, în sensul că a fost admisă în parte acţiunea, după cum 

urmează: s-a interzis pârâtei S.C. Fotbal Club Steaua București S.A. să 

folosească fără consimţământul reclamantei semnele „Steaua”, „Steaua 

Bucureşti” sau a unor semne similare în activitatea comercială, inclusiv în 

cuprinsul denumirii comerciale şi în special în competiţiile sportive, pe 

documente, pe bilete de acces, pentru publicitate sub orice formă, în 

înscrierile în asociaţiile şi federaţiile sportive; s-a dispus obligarea pârâtei 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului la efectuarea radierii 

elementelor „Steaua Bucureşti” din cuprinsul denumirii comerciale a 

pârâtei; 

- Motiv: denumirea societății comerciale se confunda cu marca C.S.A., nu 

cu denumirea C.S.A.; sigla din 2003 a fost înregistrată de C.S.A.; pe siglă 

e înscrisă mențiunea „Steaua București”, ceea ce a făcut, în opinia Curții 

de Apel București, ca denumirea Societății comerciale să intre în conflict 

cu marca înregistrată de C.S.A.; 

- CONCLUZII: ȘI ÎN ACEST LITIGIU AU FOST INCIDENTE 

DISPOZIȚIILE LEGII NR. 84/1998;          NU S-A DEZBĂTUT SUB NICIO 

FORMĂ CONTINUITATEA SPORTIVĂ          ; INTERZICEREA FOLOSIRII 

DENUMIRII „STEAUA”, „STEAUA BUCUREȘTI” A FOST CAUZATĂ 
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DOAR DE PRESUPUSA CONFUZIE DINTRE MARCA C.S.A. ȘI 

DENUMIREA SOCIETĂȚII COMERCIALE. 

 

III. Dosar nr. 48951/3/2017 - palmares (proces NESOLUȚIONAT) 

 

- Obiect: acțiune în constatare - constatarea apartenenței „palmaresului”; 

- Debut: cererea de chemare în judecată formulată de C.S.A. la data de 

29.12.2017; 

- Fond: Tribunalul București a admis acțiunea (hotărâre atacată cu apel). 

 

IV. Dosar nr. 34655/3/2016 - prejudiciu (dosar SUSPENDAT până la 

soluționarea dosarului „palmares”) 

 

- Obiect: proprietate intelectuală; 

- Debut: cererea de chemare în judecată formulată de C.S.A. la data de 

20.09.2016; 

- PROCES SUSPENDAT. 

 

Mențiuni suplimentare 

 

 F.C. Steaua București a fost înfiinţată ca societate pe acţiuni, 

înregistrată la data de 19.02.2003 în Registrul Comerţului sub nr. 

J40/2513/2003, concomitent fiind eliberat primul certificat de identitate 
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sportivă nr. F/A3/00004/2003, urmată de afilierea la Federaţia Româna 

de Fotbal la data de 03.03.2003. Activităţile sale de club profesionist de 

fotbal au fost subiecte de presă încă de la înfiinţarea sa, din anul 2003. 

Clubul a reuşit, prin investiţii proprii, performanţa de a câştiga cu echipa 

proprie: 3 calificări în grupele Champions League; 4 calificări în primăvara 

europeană; 1 semifinală în Cupa UEFA (2006); zero sezoane fără 

participare în Europa. 

 Clubul Sportiv al Armatei a coexistat, cunoscut şi tolerat existenţa 

S.C. Fotbal Club Steaua București S.A. o perioada de mai bine de 12 ani 

(2003 - 2015), atâta vreme cât s-a transferat secţia de fotbal profesionist, 

echipa, locul în grupe, etc. cât şi faptul că cele două entităţi au derulat 

contracte comerciale în toată această perioadă 2003 - 2015, acestea vizând 

închirierea stadionului din Ghencea, aparţinând MApN, unde societatea 

comercială efectua antrenamentele şi competiţiile fotbalistice cu echipa de 

fotbal Steaua. 

 Cu titlul de exemplu, se arată faptul că preţul chiriei datorate pentru 

perioada 2004 - 2015 se ridică la suma de 9.562.681 lei, contractul fiind 

reînnoit succesiv în această perioadă, iar în perioada 2003 - 2013, 

reclamantul a comercializat bilete la meciurile sale de fotbal în valoare de 

68.391.371 lei şi achitat atât impozit pe clădiri şi teren precum şi 

impozitele aferente închirierii stadionului din Ghencea, în valoare de 

7.809.409, 68 lei (impozite pe clădiri şi teren) şi 382.633,52 lei (impozit 

pe chirie stadion). 
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 S.C. F.C. Steaua București S.A. a preluat echipa de fotbal profesionist 

de la Asociaţia Fotbal Club Steaua București, în anul 2003, aspect de 

notorietate, întrucât dispoziţiile legale modificate începând cu anul 1992 

au obligat cluburile de fotbal să se organizeze în societăţi comerciale sau 

în asociaţii non-profit. 

 Preluarea echipei s-a realizat, după ce în anul 1998 s-a decis 

separarea departamentului/secţiei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv al 

Armatei, cu acordul reprezentanţilor legali ai C.S.A., formându-se 

Asociaţia Fotbal Club Steaua București. Conform Statutului acesteia, 

asociaţia preia şi continuă activitatea sportivă de performanţă a Secţiei de 

Fotbal a Clubului şi preia în întregime tradiţiile glorioase ale acesteia. 

 La data de 24.01.2003, Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei 

(din care făceau parte şi reprezentanţi şi angajaţi ai  CSA, au hotărât cu 

unanimitate de voturi (deci inclusiv reprezentanţii CSA au votat favorabil) 

înfiinţarea societăţii pe acţiuni Fotbal Club Steaua București SA, care se 

subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Asociaţiei. 

 În data de 19.02.2003 ia fiinţă societatea Fotbal Club Steaua 

București SA, cu acordul Asociaţiei Fotbal Club Steaua București şi fără 

opoziţie din partea CSA. Ulterior, aflându-se în imposibilitatea susţinerii 

finanţărilor asumate de acţionari, Asociaţia vinde acţiunile deţinute la 

societatea Fotbal Club Steaua București SA şi se retrage de bunăvoie din 

acționariat. 
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 În prezent, Asociația Fotbal Club Steaua București apare în Registrul 

Asociațiilor și Fundațiilor la poziția 5383, fără mențiunea că este radiată 

ori lichidată. 

 

Poziția Clubului Sportiv al Armatei 

 

Site oficial: 

Link: [http://www.csasteaua.ro/informare/] 

De reținut:  

        - CSA recunoaște că secția de fotbal a fost nevoită să se transforme 

datorită reglementărilor ce interzice cluburilor de fotbal din Divizia A 

(Liga I) să aibă apartenență departamentală de stat - Secția de fotbal „s-a 

desprins” în anul 1998 

        - „Pentru a nu risca înscrierea în campionatul intern și în special în 

cupele europene” s-a înființat Asociația Fotbal Club Steaua București - 

inițial sub autoritatea MApN 

        - După intrarea în vigoare a O.G. nr. 26/2000 A.F.C. Steaua București 

A IEȘIT DE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI APĂRĂRII 

NAȚIONALE 

        - Efectuarea de lucrări de întreținere/modernizare a stadionului 

DOAR de către S.C. F.C. Steaua București S.A., acestea intrând în 

patrimoniul statului 
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        - „Dând dovadă de deschidere totală şi pentru a nu fi afectată poziţia 

clubului de fotbal în relaţia cu UEFA (având în vedere că urma ultimul 

meci din EUROPALEAGUE), CSA şi–a dat acordul pentru utilizarea 

mărcii STEAUA BUCUREŞTI, înregistrată sub nr. 0615735 de către S.C. 

F.C. Steaua București S.A. până la data de 15 decembrie 2014.” 

 

Acte (normative) MApN 

        - Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv al 

Armatei „Steaua” este adoptat în 2013 prin Ordinul Ministrului Ap.N. nr. 

115/2013 

        - În această formă de Regulament art. 8 alin. (3) lit. b) prevedea că în 

cadrul CSA funcționează ca disciplină sportivă pe echipe „fotbalul amator” 

        - De abia prin Ordinul Min. Ap.N. nr. 125/2014 din 3 decembrie 2014 

(după hotărârea din instanță), s-a modificat articolul 8, în sensul că s-a 

înlocuit mențiunea „fotbal amator” cu „fotbal” - adică în cadrul CSA 

funcționează ca disciplină sportivă pe echipe „fotbalul” 

 

Concluzii la situația faptică 

 

- PRIN ACORDURILE DE VOINȚĂ EXPRIMATE DE CELE TREI 

ENTITĂȚI JURIDICE (C.S.A, A.F.C., S.C.) LA ÎNCEPUTUL ANILOR 

2000, SOCIETATEA COMERCIALĂ ESTE CONTINUATOAREA DE 
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DREPT A ACTIVITĂȚII SPORTIVE A SECȚIEI DE FOTBAL A C.S.A., 

PRELUÂND TRADIȚIILE GLORIOASE ALE ACESTEIA; 

- NICIUNUL DINTRE PROCESELE PROMOVATE ȘI „CÂȘTIGATE” NU 

AU CA OBIECT DECĂDEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE DIN 

DREPTURILE CESIONATE DE A.F.C. STEAUA BUCUREȘTI (IEȘITĂ DE 

SUB AUTORITATEA MApN); 

- SOLUȚIILE INSTANȚELOR, ÎN FAPT, CONFIRMĂ DOAR EXISTENȚA 

CLUBULUI SPORTIV AL ARMATEI ȘI EXISTENȚA UNEI MĂRCI A 

ACESTEI STRUCTURI DEPARTAMENTALE  ⇢ practic, sunt confirmate 

aspecte notorii; 

- NICIO HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ INVOCATĂ DE C.S.A. NU 

INFIRMĂ DREPTURILE PRELUATE DE SOCIETATEA COMERCIALĂ 

ÎN 2003; 

- PROCESUL VIZÂND PALMARESUL NU ESTE SOLUȚIONAT 

DEFINITIV ⇢ sunt susceptibile o serie întreagă de discuții asupra acestui 

subiect: 

    - Cum poate C.S.A. să pretindă palmaresul din moment ce acest club 

sportiv nu este privat? Palmaresul a fost înregistrat în cadrul participărilor 

la competițiile sportive organizate de F.R.F. și U.E.F.A. Cluburile de drept 

public NU SUNT AFILIATE acestor organizații. Prin urmare, un club 

neafiliat, nu poate înregistra nici succese și nici insuccese în programul 

competițional pus la dispoziție de organismele respective; 
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    - De ce se pretinde palmaresul până în 2003 din moment ce Asociația 

Fotbal Club Steaua București a ieșit de sub autoritatea MApN din 31 

ianuarie 2000? Până la ce dată din anul 2003 s-ar pretinde palmaresul? 

 

- SECȚIA (ACTUALĂ) DE FOTBAL (AMATOR SAU NU) A FOST 

ÎNFIINȚATĂ ÎN 2017 — NU ESTE AFILIATĂ NICIUNUI ORGANISM 

DIN FOTBALUL PROFESIONIST — PENTRU AFILIERE VA FI NEVOIE 

DE PRIVATIZAREA CLUBULUI (se vor pune din nou problemele de 

denumire? de încălcarea mărcii notorii? -  cel mai probabil da, dacă se 

va ajunge din nou la așa ceva) 

 

CONSIDERAȚII DE ORDIN JURIDIC 

 

Competența instanțelor civile în materie sportivă 

 

 Aparent, orice tendinţă de poziţionare a jurisdicţiilor private, oricare 

ar mai fi ele astăzi, în raport cu jurisdicţiile publice este superfluă. Aceasta 

pentru că acestea n-ar putea accede decât o poziţie de inferioritate, pe care 

chiar jurisdicţiile publice, prin componenta normativă care le setează, le-

o recunosc. Explicaţia rezidă și în aceea că juris-dictio a fost și rămâne un 
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imperium unic, incesibil și tentant deopotrivă, prin care se rostește (dictio) 

definitiv dreptul părţilor litigante.1 

 Orice suprapunere a jurisdicţiilor private peste jurisdicţiile publice 

în planul dreptului pozitiv va genera, pe de o parte, contradicţii legate de 

limitele competenţei funcţionale sistemice, iar pe de altă parte, va 

reconfirma adicţia jurisdicţiei private faţă de jurisdicţia publică, resortul 

ultim în desăvârșirea actului privat de justiţie. 

 Mișcarea sportivă are ca obiectiv principal soluţionarea litigiilor în 

cadrul său, fără expunerea de a ieși „în deschis”. Rezolvarea litigiilor „în 

familie” reprezintă un reflex natural în orice corp social care dorește, cel 

puţin la început, să-și soluţioneze intern disputele. Odată ieșit „în deschis”, 

litigiul își pierde din specificitate, intrând în categoria „litigiilor comune”, 

iar mișcarea sportivă pierde din control, soluţia urmând a fi pronunţată de 

instanţa de judecată ordinară. Este emblematică în acest sens, afirmaţia 

părintelui mișcării olimpice - Pierre de Coubertin care sublinia faptul că 

„prima și cea mai utilă dintre sarcinile ce îi incumbă unei federaţii sportive 

este aceea de a se organiza din punct de vedere judiciar. Ea trebuie să fie 

în același timp un Consiliu de stat, o curte de apel și un tribunal al 

litigiilor.” Pornind de la acest deziderat, în timp, mișcarea sportivă 

federală a instituţionalizat o „justiţie de tip închis” care avea ca finalitate 

 
1 Septimiu Ioan Puţ: Jurisdicțiile sportive și jurisdicțiile civile între dicție, adicție și 
contra-dicție  
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soluţionarea majorităţii litigiilor de natură sportivă în sânul ei, după 

regulile procedurale stabilite și de către organism jurisdicţionale interne. 

 Dorinţa responsabililor de mișcarea sportivă de a evita 

exteriorizarea contenciosului federal a condus la instituirea unei justiţii 

sportive interne deja destul de bine configurate în România.2 

 Potrivit alin. 1-2 al art. 57 din Statutul FRF, Comisiile jurisdicţionale 

ale FRF funcţionează ca instituţii permanente de arbitraj și sunt: 

a) Comisia de Disciplină și Etică; 

b) Comisia Naţională de Soluţionare a Litigiilor; 

c) Comisia de Recurs. 

  Aceste comisii sunt instanţe arbitrale, imparţiale și independente, 

alcătuite în conformitate cu dispoziţiile FIFA în materie. Membrii acestor 

comisii aplică în deciziile pronunţate exclusiv statutele, regulamentele și 

directivele FRF, UEFA, FIFA, precum și legislaţia în vigoare. 

 În acord cu dispoziţiile Statutului FRF: „Competenţele privind 

soluţionarea cauzelor disciplinare, litigiilor sau sesizărilor revin comisiilor 

cu atribuţii jurisdicţionale ale FRF, astfel: 

a) În primă instanţă: 

- Comisiei de Disciplină și Etică a FRF; 

- Comisia Naţională de Soluţionare a Litigiilor. 

b) Hotărârile pronunţate în primă instanţă pot fi atacate, după caz, la: 

 
2 Ibidem 
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- Comisia de Recurs a FRF, ca ultimă instanţă la nivel naţional, pentru 

hotărârile Comisiei de Disciplină și Etică și Camerei Naţionale de 

Soluţionate a Litigiilor; 

- Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne, ca ultimă instanţă la 

nivel internaţional, pentru recursurile declarate împotriva deciziilor 

pronunţate de Comisia de Recurs a FRF. 

 Alin. (4) consacră posibilitatea ca ligile profesioniste să-și organizeze 

propriile organisme jurisdicţionale pentru nivelul competiţional pe care îl 

organizează, dacă au încheiat o convenţie anuală cu FRF, aprobată de 

Comitetul Executiv al FRF. Structura comisiilor este similară structurii 

federale: 

a) Comisia de Disciplină și Etică; 

b) Comisia Naţională de Soluţionare a Litigiilor; 

c) Comisia de Recurs. 

 Opozabilitatea pe plan intern a deciziilor Comisiei de recurs a FRF 

este consacrată de Statutul FRF care prevede că acestea „sunt definitive și 

executorii pe plan intern pentru toţi membrii afiliaţi, jucătorii și oficialii 

acestora, pentru oficialii FRF/AJF/AMFB, precum și pentru agenţii de 

meciuri și agenţii de jucători”. 

 Sigur că acestea pot fi atacate la Tribunalul Arbitral al Sportului de 

la Lausanne, dar „introducerea acţiunii la Tribunalul Arbitral al Sportului 

de la Lausanne nu suspendă executarea deciziei pronunţate de Comisia de 
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Recurs a FRF cu excepţia penalităţilor sportive aplicate in materie 

disciplinară”. 

 Deciziile pronunţate de către TAS sunt obligatorii pentru toate 

persoanele fizice sau juridice implicate în competiţia fotbalistică: ligile 

profesioniste de fotbal, membrii afiliaţi ai FRF, jucătorii și oficialii 

acestora, agenţii de jucători sau de agenţii de meciuri, care sunt obligaţi să 

se conformeze deciziei, în caz contrar urmând a se aplica sancţiunile 

statutare. 

 Statutul FRF se preocupă de soluţionarea litigiilor rezultate din 

activitatea competiţional-fotbalistică de către comisiile jurisdicţionale pe 

care le consacră. Potrivit art. 61 din Statut: „Ligile profesioniste de fotbal 

nu pot recurge la jurisdicţia instanţelor de drept comun în ceea ce privește 

litigiile decurgând din activitatea fotbalistică, precum și din dispoziţiile 

statutelor și regulamentelor FIFA, UEFA și FRF. În aceste situaţii, litigiile 

vor fi soluţionate de instanţele competente, în conformitate cu statutele și 

regulamentele FIFA, UEFA și FRF, precum și cu Codul Tribunalului 

Arbitral al Sportului de la Lausanne”. 

 Dispoziţii interesante legate de soluţionarea litigiilor regăsim și în 

art. 25 din Regulament privind statutul și transferul jucătorilor de fotbal, 

din 201935. Astfel, potrivit alin. 5: „litigiile izvorâte din sau în legătură cu 

activitatea fotbalistică din România, în care sunt angrenate cluburi afiliate 

și oficiali ai acestora, oficiali ai FRF/LPF/AJF/AMFB, jucători, agenţi de 

jucători/intermediari sau agenţi de meciuri urmează a fi soluţionate 
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exclusiv de comisiile cu atribuţii jurisdicţionale ale FRF36. Prezentele 

dispoziţii exclud, pentru toate litigiile decurgând din activitatea 

fotbalistică, competenţa instanţelor judecătorești, cu excepţia litigiilor 

decurgând din interpretarea și executarea contractelor civile sau 

individuale de muncă încheiate între jucători și cluburi sau între antrenori 

și cluburi, situaţie în care sunt competente atât organele jurisdicţionale ale 

FRF, cât și instanţele de judecată de drept comun. În aceste situaţii de 

excepţie, competenţa aparţine, după cum este prevăzut în contractul de 

muncă/convenţia civilă, comisiilor cu atribuţii jurisdicţionale sau 

instanţelor judecătorești.  

 Învestirea unei comisii cu atribuţii jurisdicţionale, exclude 

posibilitatea oricăreia dintre părţi de a se adresa instanţelor judecătorești. 

 Pe de altă parte, regulile de natură procesuală civilă care guvernează 

competența generală, funcțională, materială sau teritorială a instanțelor 

judecătorești nu prevăd posibilitatea ca litigiile în materie sportivă să 

poată fi deduse judecății unor instanțe civile. 

 În acest sens sunt și dispozițiile art. 35 din Codul de procedură civilă, 

care impun ca cererea în constatarea existenței sau inexistenței unui drept 

să fie adresată cu prioritate oricăror altor organe judiciare sau 

extrajudiciare dacă există această posibilitate. Astfel, cererea nu poate fi 

primită dacă partea poate cere realizarea dreptului pe orice altă cale 

prevăzută de lege. 
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 De altfel, însăși noțiunea de „palmares” sportiv nu se regăsește în 

reglementările civile aplicabile. 

 Pe cale de consecință, supunem atenției Onoratei Instanțe 

posibilitatea efectivă de a atrage competența funcțională în vederea 

soluționării prezentului litigiu de o instanță civilă, în condițiile în care 

aspectele supuse analizei se circumscriu în integralitate normelor, 

regulamentelor și dispozițiilor în materie sportivă – fotbalistică de 

performanță. 

 

Aspecte juridice care conduc la netemeinicia cererii 

introductive 

 

 După cum am arătat în expunerea succintă a situației faptice, litigiile 

dintre cele două părți au pornit în anul 2011, în urma unor neînțelegeri 

referitoare la închirierea de către societatea comercială a stadionului 

„Steaua”. 

 Astfel, deși s-a acceptat mai bine de un deceniu coexistența celor 

două entități de către ambele părți litigante, momentul antamat anterior a 

constituit și debutul proceselor de natură identitară. 

 Totuși, pentru rigurozitate juridică, prezentul litigiu vizează 

acțiunea în constatare promovată de C.S.A. „Steaua” prin care reclamantul 

intimat vizează constatarea apartenenței palmaresului „echipei de fotbal” 

Steaua București la entitatea juridică de drept public. 
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 Considerăm că plecând de la aceste premise se pot face următoarele 

obiecții: 

- Clubul Sportiv al Armatei, în decursul istoriei sale, a suferit 

numeroase modificări structurale: de la denumire până la 

modificarea organizării interne. Nu s-a făcut dovada continuității pe 

plan sportiv din această perspectivă; 

- Clubul Sportiv al Armatei este, într-adevăr persoană juridică de 

drept public, dar secțiile care activează în cadrul clubului nu 

beneficiază de personalitate juridică. În atare condiții, se pune 

problema de a ști dacă cererea de constatare a palmaresului poate fi 

formulată doar pentru o secție. Opinăm în sensul că un asemenea 

demers nu poate fi promovat în condițiile în care secția de fotbal nu 

are capacitate procesuală de exercițiu. Suplimentar, secția nouă de 

fotbal a fost înființată în 2016, împrejurare incompatibilă cu 

posibilitatea realizării succeselor sau insucceselor pe plan sportiv 

din 1947 – prezent; 

- Asociația Fotbal Club Steaua București a preluat în 07.04.1998 

integral activitatea secției de fotbal, continuitatea sportivă, precum 

și tradițiile glorioase ale secției de fotbal de performanță. Nicio 

hotărâre judecătorească nu desființează această preluare. În atare 

condiții, palmaresul din 1998 până în 2003 nu poate constitui obiect 

al prezentului litigiu, întrucât activitatea/continuitatea a fost 

tranferată către A.F.C. Steaua București. Cu atât mai puțin se poate 
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pretinde tot palmaresul din moment ce statutul aprobat al Asociației 

respective, aprobat de reprezentanții MApN și CSA, dispunea în 

sensul preluării în întregime a tradițiilor glorioase; 

- Modalitatea prin care în 2003 Societatea Fotbal Club Steaua 

București a dobândit sau, altfel a spune, s-a subrogat în toate 

drepturile și obligațiile A.F.C. Steaua București, îndreptățește 

concluzia că cea dintâi a preluat la rându-i în întregime tradițiile 

glorioase ale fostei secții de fotbal de performanță, continuând astfel 

activitatea sportivă; 

- Deși legislația civilă nu conferă o definiție noțiunii de „palmares”, 

acesta presupune tocmai activitatea susținută/continuă/continuată 

pe plan sportiv. Este notoriu că din 1998 până în 2014 activitatea 

asociației, respectiv a societății comercială nu a fost întreruptă, 

acestea producând succese naționale și internaționale care s-au 

adăugat la palmaresul preluat de la secția de fotbal a C.S.A.; 

- Absolut toate instanțele judecătorești care s-au pronunțat în litigiile 

de natură identitară dintre cele două părți litigante au acceptat teza 

continuității pe plan sportiv a societății comerciale, după cum am 

arătat și în pasajele expuse supra. Litigiile în discuție au vizat 

dreptul la folosirea mărcii și a unor însemne care generau confuzie 

cu C.S.A., nicidecum anularea/desființarea tranzacțiilor/cesiunilor 

dintre C.S.A și A.F.C. sau dintre A.F.C. și S.C. Fotbal Club Steaua 

București. 
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 Analizând aspectele supuse atenției domniilor voastre, formulăm 

respectuoasa rugăminte de a vă apleca asupra acestora, de a constata că 

ele corespund în integralitate adevărului faptic și juridic și, pe cale de 

consecință, de a admite în principiu prezenta cerere de intervenție 

accesorie, dispunând în acord cu reglementările C. proc. civ. admiterea 

apelului Societății Fotbal Club FCSB S.A. (fostă S.C. Fotbal Club Steaua 

București S.A.), desființarea Sentinței atacate și respingerea cererii de 

chemare în judecată. 

  

  

Vă mulțumim! 

 

Cu deferență și afabilitate, 

ASOCIAȚIA SALVAȚI STEAUA 

Prin Președinte 


