Cu modificiri,
Aprobat de Comitetul Executiv din 10 iunie 2015

Prin Hotirdrea nr.

155
a

Comitetului Executiv al FMF

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA $I FUNCTIONAREA
COMITETULUI COMPETITII AL FMF
Prezentul regulament este elaborat si aprobat (inAnd cont de prevederile art. 57 al
Statutului FMF care stabilegte cI Comitetul Competi{ii face parte din Organele judiciare
ale Federafiei Moldoveneqti de Fotbal;

-

Fiecare organ judiciar constd din preqedinte, vice-preqedinte qi numdrul necesar de membri.
PreEedintele si vice-pregedintele trebuie sa aibd calificare juridica. Membrii organului judiciar nu
pot f,r, in acelagi timp, si membri ai altui organ din cadrul FMF.
- Deciziile adoptate de cdtre Organele judiciare sunt valabile doar in cazul in care la qedinla
acestora sunt prezenli mai mult de jumdtate din membri numili.
- Organele judiciare sunt in drept sa stabileascd mdsuri disciplinare, care sunt descrise in
prevederile Statutului gi a Codului Disciplinar al FMF, asupra membrilor, cluburilor, jucdtorilor,
ofrcialilor, intermediarilor in fotbal gi agenlilor de meci.
- in celelalte cazuri, responsabilitalile gi funcliile organelor judiciare, precum gi procedura
aplicabild sunt determinate prin prevederile Codului Disciplinar al FMF.

Art. 1- Comitetul Competifii al FMF
Comitetul Competilii al FMF este un organ judiciar de primd instan!6, compus
dintr-un numdr de 8 persoane, care este competent gi poate sa solulioneze din oficiu sau la cerere
orice incdlcari ale regulilor de fotbal comise de cdtre jucdtori, oficiali, spectatori gi alte persoane
care participd direct sau indirect la un meci de fotbal sau alt eveniment fotbalistic, litigiile dintre
membrii FMF, in special cluburi de fotbal, jucdtori, oficiali, cluburi si jucdtori gi/sau oficiali,
precum gi pe cele dintre cluburi, legate de regulile de fotbal, alte litigii ce nu lin de competenfa
altor comitete FMF .

Art.2 - Legisla{ia aplicabil5

. in exercitarea activitAlii qi jurisdicliei sale, Comitetul Competilii trebuie sd aplice statutul,
codurile, directivele qi regulamentele FMF, in special cele adoptate pe baza slatutelor gi
f

regulamentelor FIFA, precum gi de legislafia nalionald a Republicii Moldoua. in situalia in care
FMF nu beneficiazd de reglementari proprii, se aplicd prin analogie statutele qi regulamentele
FIFA sau UEFA.
2. Procedura soluJiondrii litigiilor in fala Comitetului Competilii, cuprinsd in prezentul
regulament, se completeazd cu cea previzutd de regulamentele celorlalte organe judiciare ale
FMF qi codurile, regulamentele FMF. Incalcdrile disciplinare sunt examinate automat.

Art.3 - Componen{a Comitetului Competi{ii

1. Comitetul Competilii este format dintr-un numdr de 8 membri cu drept de vot, care au un
fi reinnoit.
- Pregedintele, Vice-pregedintele gi Secretarul Comitetului Competilii sunt numili in aceasta
functie de cdtre Comitetul Executiv al FMF din rdndul celor 8 membri desemnali.

mandat de patru ani, ce poate

2. preqedintele Comitetului Competilii trebuie sd fie jurist calificat, iar ceilalli membri ai
Comitetului trebuie sa aibd studii superioare sau cunoqtinfe in sport, in special in domeniul
fotbalului.

sunt
Eedinlele ii sunt deliberative daca in complet
sau
preqedintele
parte
obligatoriu
prezenli minim 4 membri cu drept de vot, din care fac
pot
membri
vicepreqedintele care conduce Eedinla, in cazul in care acestea absenteazd ceilalli
desemna un preEedinte al qedinfei.
sau imparitate de voturi sau in cazul formdrii unui complet din patru membri
i;;;;.

3. Comitetul Competilii judecl gi

;;itaie

votul preEedintelui, sau in cazde absenla a ac
iv al FMF'
4. Componenla nominald a Comitetul Compe
nu primesc
5. Comitetul Competilii al FMF adoptd hotirdri i
instrucliuni de la orice alt organ.
jurist al FMF
6,La qedinlele Ei deliberarile Comitetului Competilii din oficiu poate asista un
pentru a acorda suport juridic membrilor acestuia.
indatoririlor
7. Membrii Comitetului Competilii vor garanta cd tot ce le este dezvdluit in timpul
va rdmAne confidenlial.
g. Cu exceplia cazurilor de incdlcdri grave, membrii Comitetului Competilii nu vor fi
responsabili pentru acliunile sau omisiunile oricdror proceduri disciplinare.
9. Comitetul Competilii are un secretar care este responsabil de activitatea administrativd,
necesitate
perfecteaz1 pror...l. verbale, incheierile gi deciziile comitetului, asigura dupd
hot[rdrile
publicarea acestora gi duce evidenla executdrii. Secretarul este responsabil de arhivare,
adoptate gi dosarele importante vor fi pdstrate pentru cel pulin zece ani.

Art.4 - Stabilirea comPetenfei
l. Comitetul Competilii igi verificd din oficiu competenfa in solulionarea ca\zelor. Comitetul
Competilii de regula este responsabil in special
-fotbal,pentru:
a regulamentelor campionatului 9i Cupei sau
- sanclionarea inc[lcarilor iegulilor de
Supercupei Moldovei la Fotbal, etc.;
- sanclionarea incdlc[rilor grave pe care Oficialii de meci nu le-au observat;
- corectarea greEelilor evidente ale deciziilor disliplinare ale arbitrilor;

- prelungirea duratei suspenddrii de la meci determinatd automat de eliminare;
- stabilirea sancliunilor suplimentare la cele impuse de cdtre arbitru, a9a cum este amenda;
- alte incilclri ale regulamentelor Ei actelor normative ale FMF date in competenli'
anumit
care CJmitetul Competilii considerd cd nu este competent sd solulioneze un
z.i"
judiciar al FMF pe care il
acestaare obligalia de a-l inainta, printr-o incheiere, comitetului
caz, "*itin
de pdn[ la 3 zlle'
consider6 competen-t qi sd informeze despre acest fapt pa(ile intr-un termen
judiciare ale
i. i" ."4f .rr,rri "onfiict de competenla intre Comitetul Competilii qi alte organe
preqedintele
FMF, acesta va fi solulionat, prinir-o incheiere irevocabila, de comitetul de apel sau
CASMF, sesizat de cdtre pregedintele ultimei instanje care igi declind/asumd competenla.

Art. 5 - Sediul
Reunirea Comitetul Competilii gi gedinlele acesteia au loc la sediul FMF. Situat
adresa: mun. Chigindu, str.

pe

Tricolorului nr.39.

Taxe Ei cheltuieli
toate cauzele
1. De reguld, Comitetul Competifii examineazd din oficiu sau la cererea parlilor
percepute
urrneazdaft
sume
ftrA plata c6rorva taxe de examinare. Totuqi sunt cazuri cAnd aceste
examinare gi alte cheltuieli de examinare a pricinii in cazul in
Ei acestea se compun din taxa de
care acestea sunt prev[zute Ei stabilite de alte coduri qi regulamente ale FMF.
de cauza toate
Comitetul obliga partea care a pierdut cauza sa pldteasca pArlii care a avut cdEtig
compenseazd
se
i
parlial,
acestuia
cheltuielile de examinare. DacS acliunea a fost admisd
pd4ii respinse din
cheltuielile proporlional parlii admise din pretenfii, iar pdrdtului - proporlional
pretenliile reclamantului.

Art.

6

-

2.in cazde renunlare la acliune cheltuielile rdmdn pe seama reclamantului, in caz de incheiere

a

cheltuielilor, dacd tranzaclia
tranzacliei pdrlile stabilesc prin tranzaclie modul di compensare a
nu le prevede se considera ca cheltuielile au fost compensate.
Lrt.7 - Obliga{ia de confidenfialitate
pe
Membrii Comitetul Competilii au obiigali a de a pdstra confidenlialitatea informaliilor
gi
la
divulgarea
de
special,
trebuie sd se ab!in6, in
care le afld in timpul exercitdrii funcJiei lor.
conlinutului deliberdrilor.
Hotdrdrile Comitetului Competilii pot fi frcute publice'

Incompatibilitatea, ab{inerea qi recuzarea membrilor Comitetul Competi{ii
Executiv al FMF'
1. Membrii Comitetul Competilii nu pot fi membri ai Comitetului
membrilor Comitetului
qi
recuzarea
2. Cazurlle qi procedura privind incompatibilitatea, ablinerea
de pe ldngi FMF cu
Competifii sunt reglementate Ei identice cu cele ale arbitrilor CASMF

Art.

g

-

le cazuri:
rezultatul chestiunii ;
- dacd acesta este asociat sau rudd cu oricare dintre p64i;
- dacdacesta a avut de-a face cu cazul dat in alte circumstanle;
- alte circumstanle prev[zute in actele normative ale FMF'
vice-preqedintelui
Cazul de incompatibilitate qi recuzare se comunicd preEedintelui sau

comitetului in scris cu indicarea probelor corespunzdtoare.
procedura in care a fost implicata o perioand fa16 de care a fost inaintatd o obieclie vor fi
considerate nule qi nevalabile.
sau a unui
i. i" .u^f in care recvzareava fi inaintatd tuturor membrilor Comitetului Competilii
de 4 membri
numdr de membri care drept rezultat va face imposibila constituirea cvorumului
Comitetul
Apel,
s6 fie deliberativa ;i va fi admisa de cdtre Comitetul de
ca
pentru
^Executiv Eedinla
a
va desemna .'ad-hoc", in special pentru examinarea acelui caz o altd componenld
spre
cazul
va
transmite
Comitetului Competilii sau o supliniie corespunzdtoare a acestuia sau
examinare Comitetului de Disciplind.
FMF sau
4. Cererea de recuzare va fi examinatl gi solulionatd de cdtre Comitetul de Apel al
Preqedintele CASMF intr-un termen de 2 zile lucr6toare'

procedurale fundamentale
dreptul la
Drepturile procedurale fundamentale ale pdrfilor sunt garantate, in special:
participa
qi
a
a solicita
tratament egal qi dreptul de a-gi susline acfiunile, de a examina dosarul, de
comitetului.
la administrarea de probe Ei de a obline o decizie motivatS, de a atacahotdrdrea

Art.

9

- Drepturile

Art. 10 - RePrezentarea
pa(ile in cazul in care li se cere prezen+a pot fi reprezentate in fala Comitetului

CASMF de catre
Competilii in condiliile Regulamentelor qi codurilor FMF Ei a Regulamentului
eliberate in
procuri
unei
un avocat sau un uit r"prJt"ntant. Reprezentarea va avea loc inbaza
condiliile legislaliei in vigoare a Republicii Moldova'

Forma qi limba de desfiqurare a procedurilor
procedurile se desftgoard in scris Ei de reguld in lipsa pdrlilor, insd dacd acestea sunt
prezente sunt precedate de declaraliile qi suslinerile orale ale lor.
Republicii Moldova'
Examinarea qi solulionarea..r.iilor se desfbgoard in limba de stat a
parlile Ei alte persoane interesate care nu posedd qi nu vorbesc limba de stat' sunt in drept
prin interpret'
sa ia cunogiinfd de aciele ;i lucrdrile dosarului Ei sd vorbeascd
ocupa de citarea
Secretarul comitetului va intocmi un proces verbal al Eedinlelor 9i se va
pdrlilor, intocmirea dosarului qi alte acliuni necesare'
o posedd
Comitetul poate decide examinarea cauzei Ei intr-o limba strdind in cazul in care
toli participan{ii la acest caz sau este prezent un traducdtor licenliat'

Art.

11

-

Republicii Moldova' Daci limba
Hotdrarea va fi scrisf, qi redactat[ in limba de stat a
asocialia teritoriald sau clubul
utilizatd intr-o decizie nu este limba materna a persoaneivizare,
in caz cd persoana nu este
din care face parte f"rrounu va fi responsabil6 pentru traducere;
afiliatd atunci traducerea rimdne pe seama sa'
Comunicarea actelor de procedura
de plrli in conlinutul cererii sau,
- Comunicarea actelor de procedurd se face la adresele furnizate
in lipsa acestora, la cele inregistrate
parfilor' Actele de Procedurd vor fi
- Ele pot, de asemen.u, ,a fie tri
i 9i sd fie prealabile qedinlelor cu cel
comunicate astfel incdt sd se poatd

Art.12

-

Pullnozl'

-:r:-^a^^r-^^^l^^1,
^ . utilizate
adresele electronice, scrlsorl
ectele de procedurd se considera transmise dacd au fost
alte variante de expediere'
pogtale, fax, teletex, primire sub semndturd personal6 9i

I

Citafia va cuPrinde:
- denumirea comitetului, adresa;
- locul, data Ei ora Prezentdrii;
- numele gi adresa celui citat;
- pricina pentru care se face citarea sau inqtiinlarea;
- lalitatea in care este citatd sau ingtiinlatd persoana'

Art.

Termenele
termenele fixate de regulamente sau
1. Pa4ile au obligafi a de adepune documentele respectdnd
comitet.
actelor se face inainte de
Termenul este considerat respectat in cazul in care depunerea
prin confirmarea de primire de la
ora24:00 din ziua hxatd ca termen qi poate fi demonstratd
secretariatul FMF sau prin stampila poqtald'
in sarcina expeditorului'
2. Oblinerea dovezilor privind respectaiea termenelor este
lor sunt cele prevdzute de
nerespect[rii
3. Calculul termenelor, prelungirea acestora Ei sancliunea
prezentul regulament, Regulamentele ;i codurile FMF'
motivatd a acesteia'
4. Comitetul Competilii p"oate repune in termen o parte la cererea
5.in cazde depSqire a termenelor, cererile pot fi respinse'
13

-

Art. 14 - Cererile
din oficiu a comitetului sau in
l. De reguld examinarea cazurilor de inc[lc[ri se fac la sesizareapersoane,
in baza rapoartelor de
altor
baza prezentarii unor cereri, sesizdri a ohcialilor de meci,
comportamentul pe care il
meci gi altor probe. orice persoand sau autoritate poate raprrta
nu pot fi frcute
cu regulamentele FMF organeior judiciare. Reclamaliile

considerd incompatibil
care le-au fost aduse la cunoqtinfa'
oral. oficialii de meci sunt o6ligali sa comunice inlalcarile
printr-o cerere motivatd adresatd
2. Solicitarea unui drept sau a-solulionarii unui litigiu se face
la de Regulamentele qi codurile
Comitetului Competilii, care va cuprinde elementele prevdzute

FMF.
3. Cererile trebuie datate, semnate 9i depuse in dublu exemplar.
judecatd se inftptuieEte intr-un
4. Procedura primirii cererii Ei stabilirii primului termen de
qi se :ompleteazd cu cea prevdzutd de
termen de cel mult 5 zile din momentul piirnirii cererii
Codul DisciPlinar FMF.
5. Cererea trebuie sd con!in6:
- Comitetul cdruia ii este adresatd;
juridice sau datele
- numele sau denumirea reclamantului, domiciliul sau sediul lui, rechizitele
reprezentantului dacd cererea este depusd de reprezentant;
- numele sau denumirea piritului, domiciliul ori sediul lui;
- esenfa incdlcdrii, Pretenliile;
probele;
- circumstanlele de fapt gi de drept pe care sunt intemeiate pretenliile,
- pretenliile reclamantului fata de pdrAt;

- alte documente anexate la cerere.

Participarea, drepturile qi obliga{iile pir{ilor
insd le poate cita pentru
1. Comitetul Competilii de regula examineazdLauzele in lipsa pdrlilor
considerd cd nu define
administrarea probeloi qi pron-unlarea deciziei, cu exceplia cazului in care
toate informaliile pentru atezolva litigiul.
aterialele dosarului, sd facd extrase 9i copii de
ipe la cercetarea lor, s[ pun[ intrebiri
i sd expund argumente qi considerente
pricinii, pot inainta obieclii 9i ataca

Art.

15

-

hotdrdrile comitetului.
cererii' sd
;. il;f"* je Jrepturile specificate mai sus parlile pot sd modifice temeiul sau obiectul
poate
pdrdtul
acliune'
la
pretenliilor, si renunle

mdreascl sau sd mic;orezq cuantumul
recunoagte acfiunea. Pdrlile pot incheia Ei o tranzaclie de impdcare.
Comitetul
4. pdrtile au obligalia de a'se folosi cu buna-c:edin!6 de drepturile lor procedurale.
Competilii va pune capdt oricdrui abuz '
regulament, precum qi
Amanarea examindrii cauzei se admite in cazurile prev[zute de prezentul
respectivd
in cazurile in care comitetul recunoagte imposibilitatea soluliondrii pricinii in Eedinfa
precum
motivatd,
lui
Ei in lipsa
din cauza neprezentdrii participantului la proces sau la cererea
martorilor, urbit.ilor, observatorilor, specialigtilor, experlilor etc.
;:l;.;; ;. n.p..r.ntare reperata qi in prezen! r citarii legale Comitetul Competilii va examina
cauzain lipsa pA{ii.

Art.

16

-

Probele

la
1. Probele sunt elemente de fapt, dobdndite in modul prevdzut de lege, care servesc
altor
precum
p64ilor,
Ei
constatarea circumstanlelor care justifrcd pretenliile Ei obiecliile

circumstanle importante pentru justa solufionare a pricinii.
de fapt constatate
2. pot fi pr:ezentate orice tip de dovezi, in calitate de probe se admit elemente
din explicaliile p6rlilor qi altor persoane, depoziliile martorilor, inscrisuri, probe materiale,
inregistrdri audio-video, concluziile expertilor'
probele trebuie sa fie admisibile qi pertinente gi se prezint[ de catre pdrli.
umand Ei
- Unicele dovezi care pot fi respinse sunt acelea care atenteazdlaonoarea 9i demnitatea
in mod evident nu servesc pentru stabilirea faptelor relevante.
- i" p"ni.rlar sunt premise urmitoarel. prob. specifice fotbalului: rapoarte ale arbitrilor, ale
pa4ilor Ei
arbitiilor asistenfi, ale comisarilor de ...i qi inipectorilor de arbitri, declaralii ale
prezentarea documentelor, opinii ale expe(ilor, inregistr[ri audio-video, alte

martorilor,

informalii din releaua de internet.
- Se presupune cd faptele incluse in rapoartele oficialilor de meci sunt corecte, insd pot fi
prezentate probe ale incorectitudinii conlin
Daca existd o anumitd discrePanld
mijloace pentru solulionarea diferitor versiuni
autoritar in ceea ce priveqte incidentele care au
de meci este considerat autoritar in ceea ce priv
de joc.
- in un.t. cazuriresponsabilitatea pentru dovezile de incdlcdri disciplinare revin FMF'
- in rur"f proceduiii de doping, persoana care a fost testatd pozitiv este responsabild pentru
demonstrarea nevinovdliei sale.
le evalueazd
3. Comitetul Competifii va avea o discrelie absolutd in ceea ce priveqte probele 9i
pe
dup[ cum consideia ca este potrivit. Membrii comitetului competilii iau decizia bazdndu-se
R'M'
legislaliei
convingerile proprii, actele FMF, probele prezentate de cdtre pa{i 9i prevederile
in vigoare.

Art.17 - Obliga{ia pir{ilor de a coopera
parlile
sunt obligate la solicitarea Comitetului sd participe activ in vederea soluliondrii cauzei.
l.
gi egalitafli
Examinare a cauzei in acest caz se desfEqoard pe principiul contradictorialitalii
pdrlilor in drepturile procesuale.
2.in cazul in care pa4ite nu sunt prezente sau nu coopereazd, Comitetul Competilii va pronunla
o decizie bazdndu-se pe documentele din dosar in posesia cdrora se afld.
3. Comitetul Competilii la examinarea cazului igi va pdstra imparlialitatea gi obiectivitatea, va
crea condilii pentru exercitarea drepturilor parJilor pentru o cercetare obiectiva a circumstanlelor
reale ale pricinii.

Art.

Obliga{ia de ParticiPare
reglementata de statutul Ei regulamentele FMF au
este
l. Toate persoanele a ciror activitate
obligalia de a da curs solicitarilor formulate de Comitetul Competilii, indiferent de obiectul
18

-

acestora.

la
2. pA4ile sunt obligate sd participe la Eedin[d,in cazde eschivare neintemeiata de a se prezenta
qedinle pot fi aplicate sancliuni.

-Administrarea probelor ;i procedura solu{ionirii litigiului
Administrarea probelor, solulionarea litigiului Ei gedinlele Comitetul Competilii se vor
ale
desftEura potrivit dispoziliilor corespunzdtoare din prezentul regulament, alte regulamentele

Art.

19

FMF,

probele se prezint6 de cdtre p6r!i, oficiali ai FMF gi participanlii la dezbaterea litigiului.
Comitetul Competilii va stabili consecutivitatea cercetdrii probelor qi modul de examinare,
audiere. studiere. cercetare, consemnare, citire, reproducere sau administrare a acestora.

Art. 20-Dezbaterile
Competitii in termen rezonabil linAnd cont de
Comitetul
c6tre
l. Cazurile se examineazd de
complexitatea cazului, comportamentul p[r!ilor Ei alte circumstanle.
Cauzele se examinelz[ in fedintd, cu inqtiinlarea prealabila dupd necesitate a p6(ilor 9i
sub conducerea preqedintelui Comitetului Competilii care va stabili ordinea gi consecutivitatea
acliunilor din cadrul gedinlei.
2. Fa\Et de cei care incalcd ordinea pot fi aplicate sancliuni sub forma de avertizare, amendi,
indepdrtare din sala de gedinle gi examinarea cauzei in absenla lui.
pdrdtului
3. piegedintele deschide gedinfa, anunld pe scurt conlinutul cauzei qi referinla, obiec(iile
2-3 zrle
pdrdt
cu
c6tre
de
dacd au fost depuse din timp, referinla fiind obligatorie qi se depune
inainte de qedinla, verificd prezenla participanlilor, le ldmureEte pe scurt in caz de necesitate
drepturile gi obligaliile, solulion eazd, prin supunere la vot in comitet cererile ;i demersurile
pariicipanliior qi alte acliuni necesare, membrii cerceteazd materialele dosarului Ei probele sub
orice forma referitoare la caz.
4. Dup6 aceste acliuni procedurale, incazde prezenld, pd4ilor li se oferd cuvAntul pentru a da
explicalii, la inceput reclamantului apoi pdrAtului Ei celorlalte persoane dupd caz, dreptul de a fi
ascultat poate fi limitat in cazuri exceplionale gi pot fi aplicate proceduri speciale, urmeazd
replica participanlilor, retragerea comitetului in camera de deliberare, adoptarea qi pronunfarea
hotdrdrii.

,i.pra. preeedintele completului si
1. Comitetul competilii decide in
"ol;'1.2,1;fft'ffiHlli.
ceilalli membri au fiecare cdte un vot. ToJi membrii au obligalia de a vota pro sau contra. In
cazulincare numdrul de voturi este egal, preqedintele are votul decisiv.
2. La deliberare iau parte numai mimbrii Comitetului Competilii in fala cdrora a avut loc
examinarea cazului Ei atte persoane prevdzute in prezentul regulament. Comitetul delibereazdin
sd
secret, cu ugile inchise, sub conducerea pregedintelui qedinfei, toate problemele care urmeazd
juridic dintre
fie soluJionate, apreciazd probele, determind circumstanfele Ei caracterul raportului
pd(i, legea, ,.gulu-"ntui sau codul aplicabil soluliondrii pricinii qi admiterii acliunii. Fiecare
problema urmeazda fi pusd astfel inc6t sd se poatd da un rdspuns afirmativ sau negativ.

consecutivitatea in care vor fi discutate diferite probleme, membrii
expun pdrerea in ordinea stabilita de cdtre preEedinte, care intotdeauna vorbegte

3. Pre;edintele decide

prezenli i;i
ultimul.
4. Rezultatul deliberarii se consemneazd in decizie, hotdr6re sau dispozitivul ei, semnat de toli
membrii comitetului care au participat la deliberare.
Dupd semnarea hotarArii nici un membru nu poate reveni asupra opiniei sale.

Art.22 - Hotirflrile Comitetului Competi{ii
Dispoziliile din Regulamentul CASMF, din Codul Disciplinar qi alte Regulamente ale
nVf piivitoare la forma si conlinutul hotardrilor Comitetului Competilii, redactarea acestora cdt
gi la celelalte aspecte pot fi aplicabile.
in cadrul qedintei p.nt* solulionarea oricdror probleme comitetul poate adopta incheieri prin
care nu se rezolva fondul cauzei.
Hotdr6rea sau Decizia Comitetului Competilii constd din partea introductivd, partea descriptiva,
motivare qi dispozitiv.
- in partea introductivd se indicd locul Ei data adoptdrii, denumirea comitetului, numele
membrilor Comitetului Competilii, secretarului, al p[r!ilor Ei al celorlalli participan!i, al
reprezentanlilor, obiectul litigiului si pretenliile inaintate.
- in partea descriptivd se indica pretenliile reclamantului, obiecJiile pdrdtului qi explicaliile
celorlalli participanli la proces.
- in motivare se indic6: circumstanlele pricinii, constatate de comitet, probele pe care se
intemeiazd concluziile privitoare la circumstanle, argumentele invocate la respingerea unor
probe, normele juridice de care s-a cdlduzit comitetul.
- dispozitivul cuprinde concluzia Comitetului Competilii privind admiterea sau respingerea
integial sau parliala a acliunii, repartizarca cheltuielilor de examinare a cauzei, calea 9i termenul
de atac al hotdrArii.

Hot6rArea se pronun!6 imediat dupd dezbaterea pricinii. Redactarea hotdrdrii motivate poate fi
amdnat6 pe un termen de cel mult 7 zile, ins[ partea introductiva si dispozitivul trebuie sa fie
comunicate in aceeagi qedinld in care s-au incheiat dezbaterile asupra pricinii. HotdrArea motivata
qi redactat6 va fi expediata parlilor prin orice mijloc care asigurd primirea acesteia imediat ce va
fi gata sau va fi doar publicat dispozitivul pe site-ul FMF.
Comitetul Competilii poate rectifica greqelile de calcul sau orice erori evidente in orice timp la
solicitarea pa(ilor sau din oficiu.
Hotdr6rile vor fi impuse imediat, dacd fafd de acestea nu se poate inainta apel sau daca acest
regulament sau codurile FMF prev[d o astfel de acliune.
inloate celelalte cazuriele vor fi implementate la expirarea limitei de timp pentru apel sau recurs
dupdcaz.
Exicutarea hotdrdrilor Comitetului Competitii este obligatorie qi se executa in cel mult 10 zile
dupd ce hotdrdrea a devenit definitiva, dupd expirarea acestui termen vor fi aplicate sancliuni.

Art. 23- Publicarea hotlririlor
Hot6rdrile de interes general pot fi fbcute publice de cdtre FMF sub o formd care va fi
decisd de Comitetul Competifii sau conducerea FMF .

Lrt.24 - Apelul

Hotdrdrile Comitetului Competilii pot fi atacate cu apel in Comitetul de Apel al FMF. Apelul
suspenda executarea hotdrdrii atacate.
2. fermenul de apel, este de 7 zile in condiliile Codului Disciplinar FMF, incepe din ziua in care
este primitd decizia motivata gi redactatd.
3. Celelalte dispozilii ale CD, referitoare la calea de atac, sunt aplicabile.

l.

Art.25 - Revizuirea hotiririlor
Dacd o parte a procesului descoperd fapte sau mijloace de demonstrare care nu erau
u luat decizia ,aceasta poate cere revizuirea deciziei. O astfel de
cunoscute organului

"ur"
revizuire este subordonatd oricdrui canal posibil de apel.
O cerere de revizuire va fi inaintata timp de zece zTle de la descoperirea faptului sau
mij locului de demonstrare.
Examin6nd cererea comitetul poate admite revizuirea gi anula sau modifica hotdrdrea supusd
revizuirii sau respinge cererea de revizuire drept inadmisibild.
Cererea de revizuire nU Se Supune la plata de taxe pentru examinare'
Adoptarea qi intrarea in vigoare
l. prezentul regulament a fost adoptat cu ultimele modificdri de cdtre Comitetul Executiv al FMF
la data de 22 iulie 2015.
2. prezentul regulament cu uitimele modificdri va intra in vigoare la data adoptdrii 9i se va aplica
tuturor procedurilor incepute dupd aceasta data.

Art.26

-

