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Catre, 
ASOCIATIA JUCATORILOR DE RUGBY 

eteritor la propunerea dumneavoastra de incheiere a unui memorandum de intelegere intre 
FRR si AJR 

nca de la inceput mentionam faptul ca, denumirea propusa de catre dumneavoastra pentru 

documentul identificat ca find "Memoradm de intelegere intre FRR si AJR" nu reflecta scopul 
docmentului si nu reprezinta o exprimare corecta in limba romana a definitiei termenilor a caror 
alaturare se face. 

Totodata, incheierea unui acord/parteneriat cu scopul propus de catre dumneavoastra presupune 
Cu priorntate ca AJR sa dovedeasca care este nivelul de reprezentare a jucatorilor de nugby in raport cu 

scopul declaat al AJR, care este numarul de membrii (jucatori de rugby ) afiliati la asociatie, precum 
Si daca AJR dispune de resursele materiale, finanaciare si de personal necesare pentru a umari 

respectarea prevederilor legale incidente, si care sa cunoasca drepturile si obligatiile jucatorilor de 
rugby. 

ln prezent, AJR nu a pus la dispozitia FRR inscrisuri care sa certifice aspectele mai sus 
mentionate, si mai mult, apreciem ca, AJR nu este singura organizatie care reprezinta drepturile 
profesionale ale jucatorilor de rugby din Romania, 

In ceea ce priveste propunerea dumneavoastra de incheiere a acestui memorandum de 

intelegere intre FRR si AJR avand drept scop declarat ca partile sa "depuna cele mai bune diligente 
pentru a rezolva chestiunile de natur� contractual� _i comercial� dintre juc�tori/ljucatoarele de rugby, 

profesionisti si amatori, reprezenta�i în mod colectiv de AJR _i FRR, inclusiv aspectele precum 
negocierea contractelor standard cu clubul �i onorariile _i bonusurile echipei nationale", va aducem la 
cunostinta faptul ca, acesta cuprinde prevederi /ncompatibile cu Statutul FRR sí care aduc atingere 
scopului si obiectivelor federatiei, asa cum sunt acestea prevazute de art8 ali,.l si alin.2 din 
statutul sau, dupa cum vom arata in continuare. 

Mentionam ca, Statutul Federatiei Romane de Rugby este intocmit in conformitate cu starutul 
�i regulamentele WORLD RUGBY �i RUGBY EUROPE, cu respectarea prevederilor legii nr.69/2000o 
a educatiei fizice si sportului si este avizat de catre Ministerul Tineretului si Sportului si validat de catre 

Tribunalul Bucuresti. 
Totodata, mentionam ca, FRR este singura autoritate recunoscuta si autorizata prin lege sa 

organizeze si sa conduca activitatea sportiva de rugby din Romania. 

Ca atare, Federatia nu are printre obiectivele prevazute in Statut dreptul de a reprezenta jucatori 
de rugby si nici de a imixtiona in rezolvarea chestiunilor contractuale sau in negocierea contractelor 

standard cu cluburile. Astfel, o eventuala reprezentare a jucatorilor de rugby de catre Federatie ar incalca 

grav drepturile structurilor sportive afiliate la federatie, iar negocierea unui contract standard sau unor 
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chestiuni contractuale izvorate din contractele inchciate de jucatori cu cluburile, ar conducc la afcctarca intereselor cluburilor afiliate si la incalcarca statutului, aceste probleme fiind de competenta cluburilor afiliate, sau de competenta unei eventuale asociatii a cluburilor (de tip patronal) care sa negocicze un cventual contract standard. 
Mai mult, s-ar incalca grav competentele conferite de Regulamentele FRR Comisiei pentru Statutul si Transferul Jucatorilor de Rugby. 

Totodata, Federatia nu poate coordona furnizarea de ajutor medical pentru toatc problemele mcdicale lcgate de joc, inclusiv privind aptitudinca pentru joc, gestionarea _i tratamentul accident�rilor, pe de-o parte intrucat acest obiectiv nu este prevazu in statutul sau, iar pe de alta parte FRR a reglementat dcja acest aspect prin regulamente specificc astfel incat sa existe obligatia cluburilor de a asigura asisitenta medicala pcntru jucatoi, precum si asigurari medicale impotriva accidentarilor . Mai mult, unele aspecte propuse de catre dumncavoastra in domeniul medical incalca competentele conferite Comisiei Medicale din cadrul FRR, prin Regulamentul de Organizaresi Functionare al acesteia, precum si prin alte Regulamente alc FRR. Aratam ca, programul de acreditare al agentilor/intermediarilor sportivi se face numai in concordanta cu prevederile World Rugby in acest domeniu, iar AJR nu poate incalca sau imixtiona activitatca specifica agentilor de jucatori. De asemenea, stabilirea formatelor competitilor si a structurii sezonului competitional este atributia exclusiva a FRR, motiv pentru care FRR nu aprecieaza ca este necesara consultarea dumneavoastra cu privire la aceste aspecte. Totdata, FRR nu poate finanta AJR, intrucat acest aspect nu este reglementat prin Statutul Fcderatici si nici prin lege. 
In concluzie apreciem ca, FRR au poate sa incheie un astfel de document pentru motivele aratate mai sus, intrucat acest document incalca prevederile statutului FRR, precum si drepturile si obligatile cluburilor afiliate, asa cum sunt acestea prevazute in legea ur.69/2000 si in Statutul Federatiei Romane de Rugby. 
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