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Cu modificiri,
Aprobat de Comitetul Executiv din 10 iunie 2015
Prin Hotirirea nr.155
z

Comitetului Executiv al FMF

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA $I FUNCTIONAREA
COMITETULUI DE DISCIPLINA AL FMF
prezentul regulament este elaborat gi aprobat (inind cont de prevederile art' 57 al
judiciare
Statutului FMF care stabilegte ci Comiteiul de Disciplini face parte din Organele
ale Federa(iei Moldoveneqti de Fotbal;
numdrul necesar de
Fiecare organ judiciar constd din preqedinte,vicepregedinte, secretar 9i

juridicd' Membrii
membri. pregedintele,vicepregedinteie sau secre:arul trebuie sa aibd calificare
(comitet) judiciar din cadrul
organului judiciar nu pot fli, in acelagi timp, 9i membri ai altui organ
FMF cu exceP{ia secretarului'
care la gedinta
Deciziile adoptate de c6tre Organele judiciare sunt valabile doar in cazul in
cu drept de vot'
acestora sunt prezenJi mai mult de jumdtate din membri numili

-

- Organele

prevederile
-ohcialilor,

sd stabileascd

i disciplinar

al

rilor'

9i agenlilor de
- in celelalt e cazuri, responsabilitalile 9i funcliile
aplicabila sunt determinate prin prevederile Codului disciplinar al FMF'

Art. I - Comitetul de disciplini al FMF

dintr-un
l.Comitetul de Disciplind al FMF este un organ judiciar de primd instanJa, compus
FMF, in
membrii
dintre
num6r de 6 persoane, care este competent qi poaie sd solulioneze litigiile
jucdtori gi/sau oficiali, precum qi pe cele
special cluburi de foibal, jucdtori, oirciali, cluburi Ei
prejudiciilor,
dintre cluburi, legate de munca/prestf,ri servicii , stabilitate contractuald,repatarea
de competenla altor comitete
incasarea compensaliilor qi altoi tipuri de plAfl , alte litigii ce nu {in
FMF dupa cum urmeaz6:
contractelor incheiate intre
a) litigiiie privind interpretare a, aphcarea
cluburi Ei jucdtori, precum 9i menlinerea s
contribuliile de solidaritate intre
f; htigiiie privind Jompensaliile de formare sau
cluburi afiliate la FMF;
transferul jucdtorilor de
c) litigii referitoare la statutul de amator, profesionist, legitimarea Ei
fotbal;
jucdtori, alte persoane'
d) alte cauzeprivind activitatea de fotbal dintre cluburi, cluburi qi

Lrt.2 - Legisla{ia aPlicabili

sa aplice statutul,
in exercitarea activitalii qi jurisdicJiei sale,-comitetul de Disciplina trebuie
statutelor
e pebaza
Ei^
codurile, directivele qi r
In
Moldova'
Republicii
regulamentelor FIFA gi
statutele
ic6 prin analogie
Ei
situatia in care FMF nu
resulamentele FIFA sau UEFA.

f.

2. Procedura soluliondrii litigiilor in fala Comitetului de Disciplind, cuprinsd in prezentul
regulament, se completeazd, cu cea prevazutd de regulamentele celorlalte organe judiciare ale
FMF qi codurile, regulamentele FMF.

Art.3 - Componenfa Comitetului de Disciplini
1. Comitetul de Disciplina este format dintr-un numdr total de 6 membri din care 5 membri cu
drept de vot gi secretarul ftrd drept de vot. Toli membrii au un mandat de patru ani, ce poate fi
reinnoit .
- pregedintele, Vicepregedintele gi Secretarul Comitetului de Disciplina sunt numili in aceastd
funclie de cdtre Comitetul Executiv al FMF din rindul celor 6 membri desemnafi.
jurigti
2. pregedintele, Vicepregedintele sau Secretarul Comitetului de Disciplind trebuie sa fie
calificati, iar ceilalli membri ai Comitetului trebuie sd aibd studii superioare de preferinld
juridice, in sport sau economie gi cunostinfe in domeniul fotbalului'
3. Comitetul de Disciplin[ judecd qi gedinlele ii sunt deliberative dac6 in complet sunt prezenli
minim 3 membri cu drept de vot gi secretarul, din care fac parte obligatoriu preqedintele sau
vicepregedintele care conduce sedinfa.
paritate sau imparitate de voturi in cazul formdrii unui complet din trei membri cu drept
in
"itde
de vot, voiul preqedintelui, sau in cazde absenla a acestuia, a vicepreqedintelui este decisiv.
4. Componenla nominald a Comitetul de Disciplina se aprobi de cdtre Comitetul Executiv al
FMF.
5. Comitetul de Disciplina al FMF adopta hotariri in mod independent, in particular, acesta nu
primeqte instrucliuni de la orice alt organ.
jurist sau
6. La Eedintele gi deliberdrile Comitetului de Disciplina din oficiu poate asista un
avocat al FMF pentru a acorda suport juridic membrilor acestuia.
7. Membrii Comitetului de Disciplind vor garanta cd tot ce le este dezvaluit in timpul
indatoririlor va ramine confidenfial.
8. Cu excepfia cazurilor de incalciri grave, membrii Comitetului de Disciplini nu vor fi
responsabiii pentru acfiunile sau omisiunile oricdror proceduri disciplinare.
9. domitetul de Disciplind are un secretar care este responsabil de activitatea administrativa,
perfecteazd,procesele verbale, incheierile gi deciziile comitetului, asigurd dupd necesitate
publicarea acestora qi duce evidenla executdrii. Secretarul este responsabil de arhivare, hotaririle
adoptate qi dosarele importante vor fi pdstrate pentru cel pulin zece ani.

Art.4 - Stabilirea comPeten{ei
din oficiu competen{a in solulionarea cauzelor.
verificd
iqi
l. Comitetul de Disciplind
2.in cazulin care Comitetul de Disciplind considerd cd nu este competent sd solulioneze un
judiciar al FMF pe
anumit caz, acestaare obligalia de a-linainta, printr-o incheiere, comitetului
de pina la 3
care il consideri competeni qi sd informeze despre acest fapt pA(ile intr-un termen
zile.
j. in carul unui conflict de competenla intre Comitetul de Disciplind qi alte organe judiciare ale
preEedintele
FMF, acesta va fi solufionat, printr-o incheiere irevocabild, de comitetul de apel sau
CASMF, sesizat de cdtre preqedintele ultimei instanle care iqi declind competenfa.
4. in cazul in care p" pu..*rul examindrii litigiului, o parte sau alt participant la proces va
semndturi,
invoca motivat cA careva probe, inscrisuri, documente, specimene de qtampild sau
a FMF
Disciplina
de
comitetul
falsihcate,
sunt false sau sunt suspiciuni temeinice cd au fost
qi sd
poate s[ examineze in continuare cazul dat sau printr-o incheiere sd-gi decline competenla
iispuna p[4ilor s6 se adreseze cu o acliune corespunzdtoare in instanfele judecdtoreqti
competente din Republica Moldova.
Art. 5 - Sediul
gi
Disciplind
de
Reunirea Comitetul
;edinlele acesteia au loc la sediul FMF.
Situate pe adresa: mun.Chisinau,str.Tricolorului nr'39'

qi cheltuieli
cauzei se compun din taxa de examinare qi alte cheltuieli de

Art. 6-Taxe

Cheltuielile de examinare a
examinare a pricinii.
de fotbal sau alte
Se impune cu taxa de examinare in suma de minim 500 lei pentru cluburile
p..roun" juridice ce activeazd in domeniul fotbalistic Ei maxim 5000 lei pentru fiecare cerere
inaintat6.
fizice (ucdtorii,
Se impune cu taxd de examinare in sumd de minim 100 lei pentru persoanele
antrenorii etc.) gi maxim 2500 lei pentru fiecare cerefe inaintatd.
urmeazd afr
Suma taxei de examinare depinde de valoarea actiunii gi complicitatea cauzei care

l.

examinatd.

toate
2. Comitetul obliga partea care apierdut cauzasd pldteasca parlii care a avut cistig de cauzd
cheltuielile de examinare . Dacd actiunea a fost admisa pa4ial ,acestuia i se compenseazd
din
cheltuielile proporlional parlii admise din pretenlii, iar piritului-proporfional pa4ii respinse
pretenliile reclamantului.
3.in cazde renunlare la acfiune cheltuielile ramin pe seama reclamantului, in caz de incheiere a
tranzacfie,pa4ile stabilesc printranzactie modul de compensare a cheltuielilor, dacatranzac[ia
nu le prevede se considerd cd cheltuielile au fost compensate.
a. in funclie de situaJia materiald gi de probele prezentate in acest sens, perso ana frzicd
juridicd
(ucatorul, oficiali, intermediarii in fotbal ,agenfilor de meci etc.) sau persoana
("cluburile de fotbal, gcolile sportive etc.) poate fi scutitd sau aminatd de Comitetul de Disciplind
din oficiu de plata taxei de examinare sau de plata unei pd4i a ei.
Anexa A'
Cererea de scutire a taxei de examinare se compl eteazd. conform modelului din
Art.1

-

Obligafia de confiden(ialitate

in timpul examindrii cauzeimembrii Comitetul de Disciplind au obligalia de a pdstra
sd se
confidentialitatea informaliilor pe care le afld in timpul exercitarii funcliei lor. Ei trebuie
abfind, in special, de la divulgarea conlinutului deliberarilor.
Hotaririle Comitetului de Disciplini gi informa{iile pot fi ftcute publice dupa pronunfarea
hotdririlor.

Incompatibilitatea, ab{inerea qi recuzarea membrilor Comitetul de Disciplini
l. Membrii Comitetului de Disciplind nu pot fi membri ai Comitetului Executiv al FMF.
2. CazurileEi procedura privind incompatibilitatea, ablinerea qi recuzarea membrilor Comitetului
stabilite in
de Disciplina iunt reglementate gi identice cu cele ale arbitrilor CASMF cu excepliile

Art.

8

-

prezentul regulament.
sau a
3. In cazul in care recvzareava fi inaintatd tuturor membrilor Comitetului de Disciplind
de 3
unui numdr de membri care drept rezultat va face imposibila constituirea cvorumului
membri pentru ca gedinfa sd fie deliberativd qi va fi admisd de cltre comitetul de apel, Comitetul
a
Executiv va desemna "ad-hoc", in special pentru examinarea acelui caz o altd componenld
Comitetului de Disciplina, o supliniie corespunzdtoare a acestuia sau cazul va fi transmis

Comitetului de Competilii.
sau
4. Cererea de recuzaie va fi examinata Ei solulionatd de cdtre Comitetul de Apel al FMF
Pregedintele CASMF intr-un termen de 2 zile lucratoare'

Drepturile procedurale fundamentale
la tratament
Drepturile procedurale fundamentale ale pdrlilor sunt garantate, in special : dreptul

Art.

9

-

qi a participa Ia
egai gi Areptut de a-qi susline acJiunile, de a examina dosarul, de a solicita
administrarea de probe Ei de a obline o decizie motivatd'

Art. 10 - RePrezentarea
parlile pot fi repre zentate in fafa Comitetului de Disciplind in condiliile Regulamentelor
codurilor FMF qi a Regulamentului CASMF de cdtre un avocat sau un alt reprezentant.

;i

pro

Reprezentarea va avea loc inbazaunei
vigoare a R.M. ln caz de imposibilitatea p
reprezentantul acesteia depune o cerere ce
Cererea de examinare in lips[ a pdrfii se intocmeq

liei in

Art.11-Formagilimbadedesfigurareaproceduri|or.-

l. procedurile se desfrqoar[ in scris gi sunt precedate de declaraliile qi suslinerile orale ale
pdr!ilor.
). b,*urninarea gi solufionarea cererilor se desfrqoard in limba de stat a R'M'
de stat ,sunt in drept sd ia
3. pdrlile qi alte persoane interesate care nu poseld qi nu vorbesc limba
.unorii.rla de aciele gi lucrdrile dosarului 9i sd vorbeascd prin interpret'
de citarea
4. Secretarul comitetului va intocmi un proces verbal al gedintelor Ei se va ocupa
itetului de
p6(ilor, into
amembrilor
I
Disciplind,r
acliuni
Comitetului
necesare pentru buna organizare 9i petrecere a procesului'
in care o poseda toli
5. Comitetul poate decide examinarea cauzei Eiintt-o limba strdini in cazul
nliat'
participanfii la acest caz sau este preze
dac6 limba utilizatd intr-o decizie nu
6. Hotarire a va fr scrisd gi redactata in
sau clubul din care face parte persoana
este limba maternd a persoanei vizate,asocialia
traducerea ramine
va fi responsabild p.nt* traducere, \n cazcd persoana nu este afiliat[ atunci
pe seama

sa'

Art.12- comunicarea actelor de procedurr

pdrli in conlinutul cererii
Comunicarea actelor de procedurd se face la adresele furnizate de
sau, in lipsa acestora, la cele inregistrate in evidenlele FMF'
fi
2.Elepoi, d. asemenea, sd fie trimise la reprezentanlii Pdrfilor. Actele de procedurd vor
cel
cu
comunicate astfel inc6t s6 se poata obline dovada primirii qi sd fie prealabile Eedinlelor
pulin o zi.
scrisori
3. Actele de procedurd se considerd transmise dac[ au fost utilizate adresele electronice,
poEtale, fax, ieletex, primire sub semndturd personala Ei alte variante de expediere.
Cita{ia va cuprinde:
- denumirea comitetului,adresa;
- locul,data qi ora Prezentdrii;
- numele 9i adresa celui citat;
- pricina pentru care se face citarea sau inqtiinlarea;
- calitatea in care este citatd sau instiinlatf, persoana'

l.

Art. 13 - Termenele
sau
parfile
au obligalia de a depune documentele respect6nd termenele fixate de regulamente
l.
complet.
inainte de ora 24:00
Termenul este considerat respectat in cazul in care depunerea actelor se face
primire
de la secretariatul
de
din ziua fixatd ca termen Ei ptate fi demonstratd prin confirmarea
FMF sau prin qtamPild Pogtal6.
2. Oblineiea dovezilor irivind respectarea termenelor este in sarcina expeditorului'
cele prevdzute de
3. Calculul termenelor,-prelungirea acestora Ei sancliunea nerespectdrii lor sunt
prezentul regulament, Regulamentele Ei codurile FMF'
4. Comitetul de Disciplina poate repune in termen o parte la cererea motivatd a acesteia.
5.in cazde depdqire a termenelor, cererile pot fi respinse'

Art.

Cererile
l. Solicitarea unui drept sau a soluliondrii unui litigiu se face printr-o cerere motivatd adresatd
Comitetului de Discipiind, care va cuprinde elementele prevdzute de Regulamentele qi codurile
FMF. Model de Cereie cdtre Comitet este prezent in Anexa C al prezentului Regulament.
2. Cererile trebuie datate, semnate depuse in trei exemplare sau intr-un numdr necesar in
14
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;i

dependenfd de numdrul p64ilor in proces.
3.'procedura primirii ceierii gi stabilirii primului termen de judecatd se infrptuieqte intr-un
prevazut[ de
termen de cef mult 5 zile din momentul primirii cererii qi se completeazd cu cea

codul disciplinar FMF.
4. Cererea trebuie sa confind :
- Comitetul caruia 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;
- circumstan{ele de fapt gi de drept pe care sunt intemeiate pretenliile, probele;
- pretenliile reclamantului fafd de pirit;
- alte documente anexate la cerere.

Participarea, drepturile qi obligaliile plr{ilor
l. Comitetul de Disciplind poate cita pd4ile pentru administrarea probelor qi pronunlarea
pentru arezolva
deciziei, cu excepfia cazului in care considera ca nu deline toate informaliile
litigiul.
-participanlii
de
sunt in drept s6 ia cunoEtin{a de materialele dosarului, sd facd extrase Ei copii
2.
pund intrebari
pe ele, sd solicite recuzdri, sd prezinte probe qi sa participle la cercetarea lor, s6
argument
;i considerente
altor participanli, s[ formule zi cerei, ia d.u explicalii 9i sd expund
obieclii qi ataca
asupra problemelor care apar pe parcursul dezbaterilor pricinii, pot inainta
hotaririle comitetului.
j. i, uA."ae drepturile specificate mai sus pA4ile pot sd modifice temeiul sau obiectul cererii, sd
piritul poate recunoaEte
mdreascd sau sd micporeze cuantumul pretenliilor, sd renunJe la acfiune,
acliunea. PA(ile pot incheia Ei o tranzaclie de impacare'
pa4ile au obiigalia de a se folosi cu buna-credinfd de drepturile lor procedurale. Comitetul de
Disciplina va pune capat oricdrui abuz.
regulament, precum
4. Aminarea examinaiii cauzei se admite in cazurile prevdzute de prezentul
in gedinla
pricinii
gi in cazurile in care comitetul recunoagte imposibilitatea soluliondrii
precum 9i
iespectivi din cauzaneprezentdrii participantului la proces sau la cererea lui motivatl'
in iipsa martorilor, arbitrilor, observatorilor, specialiqtilor' expe(ilor etc'
i; ;;;. ; eprezenrarerepetatd 9i in prezenla citarii legale, Comitetul de Disciplind va examina

Art.

cauzain lipsa Pdrlii.
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Art.

-

Probele
lege, care servesc la constatarea
1. probele sunt elemente de fapt, dobindite in modul prevdzut de
altor circumstanle
circumstanlelor care justificd fretenliile Ei obiecfiile pdrlilor, precum 9i
16

de probe se admit elemente de fapt constatate

ile manorilor, inscrisuri, probe materiale,
Prezintdde cdtre Pdrfi.
demnitatea uman6,
- Unicele dovezi care pot fi respinse sunt acelea care atente azd'la onoarea 9i
in mod evident nu servesc pentru stabilirea faptelor relevante.
arbitrilor' ale
- i;;;;.";r-tun, permise urmdtoarele probe specifice.fot
a.le pa4ilor qi
arbitrilor asistenfi, ale comisarilor de ,n..i 9i inipectorilol
ideo, alte
martorilor, prezentarea documentelor, opinii ale expe4ilor,
e gi se

informalii din releaua de internet.
- Se presupune cd faptele incluse in rapoartele oficialilor de meci sunt corecte, insd pot fi
pr ezentate prob e ale incorectitudini i conlinutului ace stora'
4.Dacdexistd o anumitd discrepanfd intre rapoartele diferitor oficiali de meci Ei nu sunt
mijloace pentru solulionarea diieritor versiuni ale faptelor, raportul arbitrului este considerat
joc, raportul inspectorului
autoritar in .eeu ce priveqte incidentele care au avut loc pe terenul de
afara terenului
de meci este considerat autoritar in ceea ce priveqte incidentele care au avut loc in
de joc.
- in unele cazuriresponsabilitatea pentru dovezile de incdlcdri disciplinare revin FMF.
- in cazul procedurii de doping, persoana care a fost testatd pozitiv este responsabild pentru
demonstrarea nevinov6!iei sale'
5. Comitetul de Disciplina va avea o discrelie absolutS in ceea ce priveqte probele Ei le evalueazd
bazdndu-se
dup6 cum considerd c6 este potrivit. Membrii Comitetului de Disciplind iau decizia
pe convingerile proprii, acteie FMF, probele prezentate de citre p6rli Ei prevederile legislaliei
R.M. in vigoare.
Art.l7 - Obliga{ia pir{ilor de a coopera
l. parlile sunt obligate sd participe activ in vederea soluliondrii cauzei. Examinarea cauzei se
procesuale.
desfaqoard pe principiul contradictorialitAfli gi egalitalii pdrlilor in drepturile
o decizie
pronun!a
va
Disciplind
2. in'cazul^in care pdrlile nu coopere azd, Comitetul de
bazdndu-se pe documentele din dosar in posesia cdrora se afld.
3. Comitetul de Disciplind la examinarea cauzeiiqi va pdstra impa4ialitatea gi obiectivitatea, va
crea condilii pentru exercitarea drepturilor parlilor pentru o cercetare obiectivd a circumstanfelor
reale ale pricinii.
Art. 18 - Obligafia de ParticiPare
l. Toate persoanele a cdror activitate este reglementatd de statutul Ei regulamentele FMF au
obligalia de a da curs solicitarilor formulate de Comitetul de Disciplind, indiferent de obiectul
acestora.

prezenta la
2. pA(ile sunt obligate sd participe la Eedinte,incazde eschivare neintemeiatd de a se
qedinte pot fi aplicate sancliuni.

Art. l9 -Administrarea probelor

qi procedura

solutionarii litigiului

se vor
1. Administrareaprobelor, solulionarea litigiului Ei qedinlele Comitetul de Disciplind
regulamentele ale
desfbEura potrivifdispoziliilor corespunzltoare din prezentul regulament, alte

FMF.
2. Probele se prezintd de cdtre participanlii la dezbaterea litigiului.
Comitetul de Disciplind va stabili consecutivitatea cercetdrii probelor Ei modul de examinare,
audiere, studiere, cercetare, consemnare, citire, reproducere sau administrare a acestora.

1.

cazurile

se examine

azdde.atr.

co*ilt3l;3i:liitli

t" termen rezonabil finand cont de

complexitatea cazului, comportamentul pa4ilor gi alte circumstanfe.
2. Cauzele se examine azd,in Eedinli, cu inqtiinlarea prealabi16 a par,tilor 9i sub conducerea
preqedintelui Comitetului de Disciplind, in cazde absenld a Preqedeintelui gedinla va fi condusS
ie vicepregedintele Comiteului de Disciplind care va stabili ordinea qi consecutivitatea acliunilor
din cadrul qedinlei.
amendd pind
3. Fald de cei care incalcd ordinea pot fr aplicate sancliuni sub formd de avettrzare,
gedinle
la l0b0 lei in dependen{d de comportu-.ntnl persoanei vinovate, indepirtare din sala de
si examinareacauzei in absenla lui.
absenf6 al pregedintelui Comitetului, vice-pregedintele Comitetului de Disciplina
L.in
piritului daca au fost
"urde
deschide gedinla anunld pe scurt conlinutul cauzei;i referinla, obiecliile
inainte de
depuse din timp, referinla fiind obligatorie Ei se depune de cdtre pirit cu 2-3 zrle
drepturile Ei
necesitate
de
caz
g"din1a, verific-A prezenlaparticipanlilor, le ldmuregte pe scurt in

obligaliile, solulioneaza prin supunere la vot in comitet cererile qi demersurile participan{ilor
alte acliuni necesare, membrii cerceteazdmaterialele dosarului Ei probele sub orice forma

9i

referitoare la caz.
5. Dupa aceste acliuni procedurale p[4ilor li se oferd cuvintul pentru a da explicalii, la inceput
reclamantului apoi piriiului qi celorlate persoane dupd caz, dreptul de a fi ascultat poate fi limitat
in cazuri exceplionale qi pot fi aplicate proceduri speciale, urmeazd replica participanlilor,
retragerea.o-it.tul.ti iniamera de deliberare, adoptarea gi pronunlarea hotdrdrii.

Art.2l- Deliberirile
in complet, prin majoritate simpld. Pregedintele completului Ei
ceilalli membri cu drept de vot au fiecare cdte un vot. Toli membrii au obligalia de a vota pro sau
contra. in cazul in care numdrul de voturi este egal, Preqedintele are votul decisiv, in caz de
absenf[ a acestuia Vicepregedintele are votul decisiv.
2. La deliberare iau parte numai membrii Comitetului de Disciplind in fala cdrora a avut loc
examinarea cazului qi alte persoane prevdzute in prezentul regulament. Comitetul delibereaza in
secret, cu uEile inchise, sub conducerea pregedintelui Eedinlei, in caz de absenti acestuia a
vicepregedintelui, toate problemele care urrneazd sd fie solu{ionate , apreciazd probele, determind
circu-siarrfele gi caracterul raportului juridic dintre p[r[i, legea, regulamentul sau codul aplicabil
solulion6rii pricinii gi admiterii acfiunii. Fiecare problemd urmeazd a fi pusd astfel incit sd se
poatd da un raspuns afirmativ sau negativ.
absenta al Pre;edintelui Comitetului, Vicepregedintele decide consecutivitatea in
i.in
"utde
care vor fi discutate diferite probleme, membrii tezen\i igi expun pdrerea in ordinea stabilitd de
cf,tre preqedinte sau vicepregedinte, care intotdeauna vorbeqte ultimul.
4. Reiultatul deliberdrii se consemneazdin decizie, hotdrdre sau dispozitivul ei, semnat de toli
membrii comitetului care au participat la deliberare.
Dupa semnarea hotaririi nici un membru nu poate reveni asupra opiniei sale.
1. Comitetul de Disciplin6 decide

de Disciplinl
Disciplinar
Codul
din
CASMF,
Ei alte Regulamente ale FMF
1. Dispoziliile din Regulamentului
privit'oare la forma gi confinutul hot6r6rilor Comitetului de Disciplina redactarea acestora cdt Ei
la celelalte aspecte pot fi aplicabile.
2. in cadrul qedinlei pentru solulionarea oricdror probleme comitetul poate adopta incheieri prin
care nu se rezolvi fondul cauzei.
3. Hotarirea sau Decizia Comitetului de Disciplina constd din partea introductivd, partea
descriptivS, motivare qi dispozitiv.
- in panea introductivd se indicd locul qi data adoptdrii, denumirea comitetului, numele
membrilor Comitetului de Disciplind, al secretarului, al p64ilor gi al celorlalli participanli, al
reprezentanlilor, obiectul litigiului Ei pretenliile inaintate.
- in partea descriptivd se indicd pretenliile reclamantului, obiecJiile piritului qi explicaliile
celorlalli participanfi la proces.
- in motivare se indicd: circumstanJele pricinii constatate de comitet, probele pe care se
intemeiazd concluziile privitoare la circumstanfe, argumentele invocate la respingerea unor
probe, normele juridice de care s-a calauzit comitetul.
- dispozitivul cuprinde concluzia Comitetului Disciplina privind admiterea sau respingerea
integral sau pa4iald a acliunii, repartizarea cheltuielilor de examinare a cauzei, calea qi termenul
de atac al hotaririi.
4. Dispozitivul hotdririi se pronun![ imediat dupd dezbaterea pricinii. Dispozitivul hotdririi se
transmite parfilor timp de 3 zile de la incheierea dezbaterilor. Redactarea hotdririi motivate poate
fi fdcutd numai dacd una dintre pa(i doregte sd atace cu apel hotdrirea gi informeaz[ Comitetul
printr-o cerere timp de 3 zile de la primirea dispozitivului sau pronuntarea Hot[ririi. Redactarrea
irotaririi motivate poate fi aminatd pe un termen de cel mult 7 zile. Hotarirea motivata qi
redactat6 va fi expidiatd pir,tilor prin orice mijloc care asigura primirea acesteia imediat ce va fi

Art.22

- Hotarffrile Comitetului

zile

dactatd gi nu
gata. in cazul in care in termen de 3
a comunicat intentia de a o ataca cu apel
ibilitatea de
Partea poate fi repusd in termen in caiul in care
a solicita partea motivatd a hot[ririi 9i intenfia de a ataca hotdrirea.
in orice timp la
5. Comiteiul Disciplina poate rectifica greqelile de calcul sau orice erori evidente

p

solicitarea p[(ilor sau din oficiu.
sau dacd acest
6. Hotaririle vor fi impuse imediat, daca fala de acestea nu se poate inainta apel
regulament sau codurile FMF prevdd o astfel de acliune'
pentru apel sau recurs
in"toute celelalte cazuriele voi fi implimentate la expirarea limitei de timp

iltpacaz.

in cel mult l0 zile
7. Executarea hotaririlor Comitetului Disciplind este obligatorie qi se executd
vor fi aplicate sancfiuni'
dupd ce hotarirea a devenit definitivd, dupd expirarea acestui termen

Art. 23- Pu blicarea hotaririlor
va fr decisd
Hotar6rile de interes general pot fi facute publice de cdtre FMF sub o formd care
Comitetul Disciplind sau conducerea FMF .
Art.24
1. Hotar6rile Comitetului Disciplind pot
suspenda executarea hotardri i atacate.

ft

-

de

Apelul

atacate cu apel

in Comitetul de Apel al FMF. Apelul

incepe din ziua in care
2. Termenul de apel, este de 7 zilein condi{iile Codului Disciplinar FMF,
este primit[ decizia motivata 9i redactatd.
sunt aplicabile'
3. Celelalte dispozitii ale Codului Disciplinar, referitoare la calea de atac,

Art. 25 -Revizuirea hotaririlor
descoperd fapte sau mijloace de demonstrare care nu erau cunoscute
l. Dacd o parte
-care a procesului
aluat decizia, a"eaita poui" cere revizuirea deciziei. O astfel de revizuire este
organului
subordonatd oricdrui canal posibil de apel.
sau mijlocului
2. o cerere de revizuire va fi inaintatd iimp de zece zile de la descoperirea faptului
de demonstrare.
3. Examinind cererea comitetul poate admite revizuirea;i anula sau modifica hotarirea supusd
revizuirii sau respinge cererea de revizuire drept inadmisibild.
Cererea de revizuire nu se supune laplatade taxe pentru examinare.

Lrt.26 - Adoptarea qi intrarea in vigoare
prezentul
regulament a fost adbptat cu ultimele modificlri de cdtre Comitetul Executiv
l.
al FMF la data de22 iulie 2015.
gi
2. prezentul regulament cu ultimele modificdri va intra in vigoare la data adoptdrii se
va aplica tuturor procedurilor incepute dupd aceast6' datd'

Anexa A.

Model de cerere privind scutirea tuxei de examinare.
Cdtre Comitetul de Disciplina a FMF.

CERERE

privind scutirea taxei de examinare

Numele, prenumele, /denumirea dacd este persoand juridic[,
reclamant/pirit,

pe

Qavza

se indicd gi

obiectul

litigiului, rog Comitetul de Disciplini a FMF a md (ne) scuti de plata
taxei de examinare, din motive

Anexe: (se anex eazddocumentele gi probele ce dovedesc imposibilitatea
achitdrii taxei de examinare).

Data:
Semndtura solicitantului

:

Anexa B.

Model de cerere privind examinurea couzei tn lipsa pdrlii '

C[tre Comitetul de Disciplini

a

FMF.

CERERE

privind examinar ea cauzei in lipsa reclamantului/piritului

Numele, prenumele, /denumirea dacd este

persoand

, calitate procesual[ reclamant/pirit,

juridicl

se indicd gi obiectul

cauza

pe

litigiului, rog Comitetul de

a FMF a examina cererea inaintatd de
reclamant in absenla piritului/reclamantului
Disciplind

motive

Data:

Semn[tura solicitantului

:

,

din

Anexa C.

Modet de cerere cdtre Comitetul de Disciplind al F.M.F.

Citre Comitetul

de

Disciplini al FMF

Reclamanl: numele prenumele reclamantului

denumirearecramanru::',tffi

tT:.ffi,:Ti,li3ll3,

datele reprezentantului dacd cererea este depusd de reprezentant.
Pirit: numele Prenumele Piritului
sau denumirea

piritului dacd este persoand juridica,

adresa sau sediul, rechizitele bancare.
CERERE,

(obiectul litigiului)

in fapt, (descrierea situaliei, problemelor gi preten{iilor reclamantului).....
Cerinlele de solicitarea din parteaComitetului de Disciplind a FMF:

l.
2.
3.

Anexarea la cererea reclamantului probele ce confirmd pretenliile reclamantului.

Anexe: l.
2.
a

J.

Numele, prenumele sau
denumirea dacd este persoand juridicd
Numele, prenumele reprezentantului
Dacd cererea este depusd de reprezentant.
Data.

Semndtura.

