
1 

 

PROPUNERI 

PRIVIND COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA RD 

2014 

 

 

Notă: cu caracter bold sunt evidențiate completările și modificările iar textele propuse 

pentru abrogare sunt tăiate cu o linie. 

Art. / alin. TEXT ACTUAL TEXT PROPUS OBSERVAȚII 

Art. 60  Art. 60.8 bis introdus nou: 

sunt exceptate de la 

aplicabilitatea dispozițiilor art. 

60 pct. 8 persoanele care 

dețin funcții de conducere în 

cluburile sportive ale centrelor 

regionale de excelență. (PFC) 

 

In absenta acestei 

exceptari de la 

sanctiune, membrii 

propusi de FRF in 

consiliile directoare 

ale centrelor sunt 

pasibili de sanctiune 

disciplinară. 

Art.2 Acest regulament se aplică în 

cazul oricărui joc sau 

competiţii organizate sau 

autorizate de 

FRF/LPF/AJF/AMFB. 

Regulamentul se aplică şi în 

cazul în care statutul, 

regulamentele sau deciziile 

FRF/LPF/AJF/AMFB sunt 

încălcate, iar aceste încălcări 

nu sunt sancţionate de un alt 

organism al 

FRF/LPF/AJF/AMFB în afara 

organismelor responsabile cu 

luarea deciziilor. 

1.Acest regulament se aplică în 

cazul oricărui joc sau competiţii 

organizate sau autorizate de 

FRF/LPF/AJF/AMFB. Regulamentul 

se aplică şi în cazul în care 

statutul, regulamentele sau 

deciziile FRF/LPF/AJF/AMFB sunt 

încălcate, iar aceste încălcări nu 

sunt sancţionate de un alt 

organism al FRF/LPF/AJF/AMFB în 

afara organismelor responsabile 

cu luarea deciziilor. 

2. În cazul în care, cu privire 

la sancționarea persoanelor 

aflate sub incidența 

prezentului regulament există 

prevederi regulamentare 

contradictorii ori diferite în 

regulamentele FRF se vor 

aplica cu prioritate prevederile 

Regulamentului Disciplinar. În 

cazul în care nu există 

prevederi specifice în 

regulamentul disciplinar se 

vor aplica normele mai 

favorabile persoanei 

sancționate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propunere a Comisiei 

de Disciplină și Etică 

a FRF (CDE) 
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Art. 5 alin. 2 Regulile privind procedura se 

aplică necondiţionat o dată cu 

intrarea în vigoare a acestui 

regulament. 

 

Regulile privind procedura, 

inclusiv ratificarea 

sancțiunilor, se aplică 

necondiţionat o dată cu intrarea 

în vigoare a acestui regulament. 

 

Propunere a CDE în 

scopul clarificării 

dispozițiilor 

regulamentare 

Art. 9 alin. 6 Distrugerea ori deteriorarea 

bunurilor aparținând 

arbitrilor, oficialilor, oficialilor 

asimilați, clubului oaspete, 

aflate în incinta stadionului cu 

ocazia disputării unui joc se 

sancționează cu 

contravaloarea reparațiilor 

bunului deteriorat sau 

contravaloarea bunului 

distrus dupa caz. Dovada 

distrugerii/deteriorării se face 

conform legii iar dovada 

contravalorii cheltuielilor 

făcute cu reparația bunului se 

face cu actele eliberate de 

societatea care efectuează 

reparația bunurilor. 

 

Distrugerea ori deteriorarea 

bunurilor aparținând arbitrilor, 

oficialilor, oficialilor asimilați, 

clubului oaspete, aflate în incinta 

stadionului cu ocazia disputării 

unui joc se sancționează cu 

contravaloarea reparațiilor 

bunului deteriorat sau 

contravaloarea bunului distrus 

dupa caz. Dovada 

distrugerii/deteriorării se face 

conform legii iar dovada 

contravalorii cheltuielilor făcute cu 

reparația bunului se face cu actele 

eliberate de societatea care 

efectuează reparația bunurilor. 

Clubul organizator are 

obligația de a asigura plata 

reparațiilor sau de a achita 

contravaloarea bunului distrus 

după caz. 

 

Propunere a CDE în 

scopul clarificării 

dispozițiilor 

regulamentare 

Art. 37 alin. 5 Solutionarea cauzelor aflate 

pe rolul organului disciplinar 

poate fi suspendata in 

conditiile dreptului comun. 

 

Solutionarea cauzelor aflate pe 

rolul organului disciplinar poate fi 

suspendata in condițiile dreptului 

comun, precum și în cazul în 

care există o cercetare cu 

obiect similar pe rolul 

autorităților abilitate ale 

statului român. 

 

Propunere a CDE în 

scopul clarificării 

dispozițiilor 

regulamentare 

Art. 42 alin. 1 1 Interzicerea dreptului de 

organizare a jocurilor pe 

teren propriu și sancțiunea 

programării jocului fără 

spectatori se execută în 

ordinea în care se dispută 

jocurile oficiale. În calcul intră 

jocurile de campionat, de 

Cupa României și Supercupa 

României, cu excepţia 

jocurilor care nu se mai 

programează datorită 

retragerii sau excluderii unor 

echipe din competiţie în 

1 Interzicerea dreptului de 

organizare a jocurilor pe teren 

propriu și sancțiunea programării 

jocului fără spectatori se execută 

în ordinea în care se dispută 

jocurile oficiale. În calcul intră 

jocurile de campionat, de Cupa 

României, Cupa Ligii și 

Supercupa României, cu excepţia 

jocurilor care nu se mai 

programează datorită retragerii 

sau excluderii unor echipe din 

competiţie în perioada de până la 

terminarea turului campionatului. 
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perioada de până la 

terminarea turului 

campionatului. 

 

Art. 42 alin. 5 Cluburile răspund în mod 

solidar de penalităţile sportive 

aplicate jucătorilor, oficialilor 

sau altor persoane care le 

reprezintă (finanţatori, 

sponsori) sau persoanelor  a 

căror apartenenţă la un club 

este de notorietate, în cazul 

neplăţii integrale sau la 

termen a penalităţilor 

sportive de către cei 

sancţionaţi. 

Cluburile răspund în mod solidar 

de penalităţile sportive aplicate 

jucătorilor, oficialilor sau altor 

persoane care le reprezintă 

(finanţatori, sponsori) sau 

persoanelor  a căror apartenenţă 

la un club este de notorietate, în 

cazul neplăţii integrale sau la 

termen a penalităţilor sportive de 

către cei sancţionaţi.  

Pentru evitarea oricărui dubiu 

în cauzele de mai sus cluburile 

nu se citează. 
 

Propunere a CDE în 

scopul clarificării 

dispozițiilor 

regulamentare 

Art. 42 alin. 6.5 - Procedurile de citare și 

comuicare între părți sunt cele 

prevăzute de prezentul 

regulament. 

Propunere a CDE în 

scopul clarificării 

dispozițiilor 

regulamentare 

Art. 63 alin. 2.4 

lit. a 

Pentru abaterile prevăzute de 

art. 63.1. lit. a) şi b),  

sancţiunile aplicabile sunt:  

a)  lovirea cu palma, 

cotul, braţul, pumnul, 

capul, piciorul ori 

călcarea adversarului: 

suspendare de la 2 la 6 

jocuri dacă nu au produs 

vătămare fizică, de la 6 la 

10 jocuri dacă s-a cauzat 

vătămarea fizică a 

victimei sau de la 16 la 

24 de jocuri dacă s-a 

cauzat vătămarea fizică 

gravă a victimei; în caz 

de vătămare corporală 

gravă, dovada acesteia 

se face prin certificat 

medico-legal; 

 

Pentru abaterile prevăzute de art. 

63.1. lit. a) şi b),  sancţiunile 

aplicabile sunt:  

a)  lovirea cu palma, cotul, 

braţul, pumnul, capul, piciorul 

ori călcarea adversarului: 

suspendare de la 2 la 6 jocuri 

dacă nu au produs vătămare 

fizică, de la 6 la 10 jocuri 

dacă s-a cauzat vătămarea 

fizică a victimei sau de la 16 

la 24 de jocuri dacă s-a 

cauzat vătămarea fizică gravă 

a victimei; în caz de 

vătămare corporală gravă, 

dovada acesteia se face prin 

certificat medico-legal acte 

medicale eliberate de 

unitatea medicală care a 

diagnosticat vătămarea 

corporală; 

 

Propunere a CDE în 

scopul clarificării 

dispozițiilor 

regulamentare 

Art. 79 alin. 2 2 Neprezentarea la două jocuri 

din cadrul aceleiaşi ediţii a 

campionatului de seniori, 

întârzierea la joc peste 

termenul regulamentar sau 

neprezentarea carnetelor de 

legitimare se sancţionează cu 

2 Neprezentarea la două jocuri din 

cadrul aceleiaşi ediţii a 

campionatului de seniori, 

întârzierea la joc peste termenul 

regulamentar sau neprezentarea 

carnetelor de legitimare se 

sancţionează cu excluderea din 
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excluderea din competiţie şi 

retrogradarea în categoria 

inferioară în anul 

competițional următor 

competiţie şi retrogradarea în 

categoria inferioară în anul 

competițional următor conform 

prevederilor art. 79 alin. 14 

Art. 79 alin. 3 3 Dacă o echipă de seniori a 

fost exclusă pentru două 

neprezentări în campionatul 

precedent, la prima 

neprezentare în campionatul 

în curs va fi exclusă din 

competiție și retrogradată în 

categoria inferioară în anul 

competițional următor. 

 

3 Dacă o echipă de seniori a fost 

exclusă pentru două neprezentări 

în campionatul precedent, la 

prima neprezentare în 

campionatul în curs va fi exclusă 

din competiție și retrogradată în 

anul competițional următor în 

categoria inferioară ultima 

categorie competițională a 

AJF-ului pe teritoriul căruia își 

are sediul clubul  

 

Art. 79 alin. 8 8 Retragerea unei echipe de 

seniori din campionat, după 

începerea acestuia, se 

constată de către Comisia de 

disciplină ca urmare a 

înştiinţării transmisă de clubul 

în cauză, semnată de unul 

dintre împuterniciţii săi.  
 

8 Retragerea unei echipe de 

seniori din campionat, după 

începerea acestuia, se constată 

de către Comisia de disciplină ca 

urmare a înştiinţării transmisă de 

clubul în cauză, semnată de unul 

dintre împuterniciţii săi. Echipa 

respectivă va fi sancționată în 

conformitate cu dispozițiile 

art. 79 alin. 14 de mai jos. 
 

 

Art. 79 alin. 9 9 Neprogramarea unei echipe 

la un joc oficial poate 

interveni ca urmare a 

neexecutării unor obligaţii, 

echipa în cauză fiind 

sancţionată cu pierderea 

jocului prin forfait. Dacă într-

un an competiţional aceeaşi 

echipă nu este programată la 

două, respectiv trei (la 

juniori) jocuri oficiale, ea va fi 

exclusă din competiţie.  
 

9 Neprogramarea unei echipe la 

un joc oficial poate interveni ca 

urmare a neexecutării unor 

obligaţii, echipa în cauză fiind 

sancţionată cu pierderea jocului 

prin forfait. Dacă într-un an 

competiţional aceeaşi echipă nu 

este programată la două, 

respectiv trei (la juniori) jocuri 

oficiale, aceasta va fi 

sancționată conform 

prevederilor art. 79 alin. 2 și 

respectiv art. 79 alin. 5 pentru 

juniori .  
 

 

Art. 79 alin. 14 - 1. Neprezentarea la două 

jocuri din cadrul aceleiaşi 

ediţii a campionatului de 

seniori , retragerea sau 

excluderea unei echipe după 

începerea campionatului, va fi 

sancționată cu retrogradarea 

în ultima categorie 

competițională organizată de 

asociația județeană de fotbal 
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pe teritoriul căreia are sediul 

clubul în cauză.  

2. În situația campionatelor 

desfășurate în sistem play-off, 

play-out, sancțiunea 

prevăzută la alin. 1 de mai sus 

va fi aplicată pentru situațiile 

intervenite atât în sezonul 

regulat cât și în play-off, 

respectiv play-out. 

Art. 85 alin. 1 Clubul care nu plăteşte unei 

alte persoane sau 

FRF/LPF/AJF, în termen de 30 

de zilede la data comunicarii 

hotararii,  o sumă de bani, 

integral sau parţial, deşi 

există în acest sens o 

hotărâre definitivă a  unui 

organism jurisdictional al 

FRF/LPF/AJF:….. 

Clubul care nu plăteşte unei alte 

persoane sau FRF/LPF/AJF 

execută obligațiile stabilite, în 

termen de 30 de zile de la data 

comunicarii hotararii,  o sumă de 

bani, integral sau parţial, deşi 

există în acest sens o hotărâre 

definitivă a  unui organism 

jurisdictional al FRF/LPF/AJF 

și/sau TAS: ……. 

Propunere a CDE în 

scopul clarificării 

dispozițiilor 

regulamentare în 

sensul menționării și 

hotărârilor 

pronunțate de către 

TAS 

Art. 85 alin. 3 3a. Persoanele fizice care nu-

si executa obligatiile stabilite 

prin hotarari definitive si 

irevocabile ale FRF/LPF/AJF in 

termen de 30 de zile de la 

data comunicarii hotararii se 

sanctioneaza cu masura 

interzicerii desfăşurării 

oricăror activităţi legate de 

fotbal pana la executarea 

integrala a obligatiei stabilite 

dar nu mai mult de 2 ani. In 

cazul in care nici dupa 2 ani 

persoana fizica nu si-a 

executat obligatiile va fi 

exclusa din activitatea 

fotbalistica. 

b.Membrii afiliati, alții decât 

cluburile care nu aduc la 

indeplinire/executa sau 

respecta, obligatiile stabilite 

prin hotarari definitive ale 

FRF/LPF/AJF in termen de 10 

de zile de la data comunicarii 

hotararii se sanctioneaza cu 

masura suspendarii dreptului 

de a organiza competitii sub 

egida FRF incepand cu anul 

competitional urmator pana la  

executarea/respectarea 

obligatiei. 

3a. Persoanele fizice care nu-si 

executa obligatiile stabilite prin 

hotarari definitive si irevocabile 

ale FRF/LPF/AJF și/sau TAS in 

termen de 30 de zile de la data 

comunicarii hotararii se 

sanctioneaza cu masura 

interzicerii desfăşurării oricăror 

activităţi legate de fotbal pana la 

executarea integrala a obligatiei 

stabilite dar nu mai mult de 2 ani. 

In cazul in care nici dupa 2 ani 

persoana fizica nu si-a executat 

obligatiile va fi exclusa din 

activitatea fotbalistica. 

b.Membrii afiliati, alții decât 

cluburile care nu aduc la 

indeplinire/executa sau respecta, 

obligatiile stabilite prin hotarari 

definitive ale FRF/LPF/AJF și/sau 

TAS in termen de 10 de zile de la 

data comunicarii hotararii se 

sanctioneaza cu masura 

suspendarii dreptului de a 

organiza competitii sub egida FRF 

incepand cu anul competitional 

urmator pana la  

executarea/respectarea obligatiei. 

c.Persoanele aflate la conducerea 

membrului afiliat care nu au 

executat si/sau respectat o 
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c.Persoanele aflate la 

conducerea membrului afiliat 

care nu au executat si/sau 

respectat o hotarare 

definitiva a FRF/LPF/AJF sunt 

sanctionate cu masura 

interzicerii participarii la orice 

activitate legata de fotbal 

pentru o durata de 2 ani si 

penalitate sportiva de  10.000 

lei. 

………… 

hotarare definitiva a FRF/LPF/AJF 

și/sau TAS sunt sanctionate cu 

masura interzicerii participarii la 

orice activitate legata de fotbal 

pentru o durata de 2 ani si 

penalitate sportiva de  10.000 lei. 

 

Art. 107 alin. 9 9 Jucătorii și antrenorii vor fi 

informați asupra oricăror acte 

de procedură la numărul de 

fax al clubului. Clubul este 

obligat să comunice 

jucătorilor/antrenorilor actele 

de procedură sub semnătură 

de primire, iar în situația în 

care se refuză primirea 

acestora, prin scrisoare 

recomandată cu confirmare 

de primire. 
 

9 Jucătorii, antrenorii și alți 

oficiali vor fi informați asupra 

oricăror acte de procedură la 

numărul de fax al clubului. Clubul 

este obligat să comunice 

jucătorilor/antrenorilor și altor 

oficiali actele de procedură 

și/sau orice alte înscrisuri sub 

semnătură de primire, iar în 

situația în care se refuză primirea 

acestora, prin prin e-mail sau 

scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire. 

Transmiterea oricăror 

comunicări/înscrisuri prim e-

mail face dovada comunicării 

de la momentul transmiterii 

acestuia, schimbarea adresei 

nefiind opozabilă dacă nu a 

fost notificată clubului cu cel 

puțin 48 de ore înainte de 

momentul transmiterii 

comunicării/înscrisurilor 
 

 

Art. 115 alin. 2 Dacă partea/una din părți 

solicită comunicarea motivării 

hotărârii, motivarea hotararii 

va fi transmisă părții/părților 

în termen de 3 zile de la 

primirea solicitării. Termenul 

de formulare a recursului 

începe să curgă de la data 

comunicării hotărârii 

motivate. 

Dacă partea/una din părți solicită 

comunicarea motivării hotărârii, 

motivarea hotararii va fi 

transmisă părții/părților în termen 

de 3 zile de la primirea solicitării 

după cum urmează: 

- Hotărârile cu efecte 

asupra participării în 

jocurile următoare în 

termen de 3 zile 

lucrătoare de la data 

solicitării motivării 

hotărârii; 

- Hotărârile fără efecte 

asupra desfășurării 
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jocurilor în termen de 

10 zile lucrătoare de la 

data solicitării 

motivării; 

- Hotărârile pronunțate 

fără drept de recurs în 

termen de 30 de zile de 

la data solicitării 

motivării. 

Termenul de formulare a 

recursului începe să curgă de la 

data comunicării hotărârii 

motivate. 
 

 

 

La Regulamentul Disciplinar se introduce si art. 79 alin. 15 care va avea urmatorul text: 

Echipele de fotbal feminine si de fotbal in sala excluse sau retrase din campionat în cursul 

competiției nu au drept de înscriere în competițiile organizate de FRF timp de 3 sezoane 

competiționale, începând cu sezonul imediat următor excluderii sau retragerii din competiții. 


