Cu modificiri,
Aprobat de Comitetul Executiv din 04 martie 2016
Prin Hotirirea nr.2l4
a Comitetului Executiv al FMF

REGULAMENTUL
PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA
COMITETULUI DE ETICA II, FMF

Prezentul regulament este elaborat gi aprobat findnd cont de
prevederile Statutului FMF care stabileqte ci Comitetul de Etici face parte
din comitetele F ederatiei
,. Moldovenesti de Fotbal.
Art.

Dispozifii generale
1) Comitetul de Eticd constd din pregedinte, vice - preqedinte gi numdrul
necesar de membri. Pregedintele sau vice-preEedintele trebuie sd aibd calificare
juridicS. Membrii organului judiciar nu pot fi, in acelaqi timp, gi membri ai altui
1.

organ din cadrul FMF.

2) Decizlile adoptate de cdtre Comitetul de Eticd sunt valabile doar in cazul
in care la Eedinfa acestora sunt prezenfi mai mult de jumdtate din membri numili.
3) Comitetul de Eticd este in drept sa stabileascd mdsuri disciplinare, care
sunt descrise in prevederile Statutului, Codului Disciplinar gi de Eticd al FMF,
asupra membrilor, cluburilor, jucdtorilor, oficialilor, intermediarilor in fotbal gi
agenlilor de meci, spectatorilor, altor persoane vizate.
a) in celelalte cazuri, responsabilitdlile gi funcfiile Comitetului de Etic6,
precum gi procedura aplicabilS sunt determinate prin prevederile Codului
Disciplinar al FMF.

Art. 2. Comitetul de Etici al FMF
Comitetul de Eticd al FMF este un organ judiciar de primd instan!6, compus
dintr-un numdr de 5 persoane, care este competent gi poate sd solulioneze litigiile
gi sd sanclioneze incdlcdrile de eticd comise de cdtre participanlii la procesul
fotbalistic din Republica Moldova, incdlcdri care sunt reglementate de Codul de
Eticd al FMF, indiferent de subiect.

- Sub competenfa acestui comitet

cade orice persoand indiferent de statutul sdu,
in special cele prevdzute la art.2 al Codului de Eticd FMF gi cu excepliile prevdzute
de statutul FMF.
- Comitetul de Eticd la examinarea cauzelor care cad sub incidenla Codului de
Eticd al FMF are c6teva metode de examinare gi anume:

1. Examinarea unei incdlcdri al Codului de Eticd cu sesizarea din oficiu al
comitetului la inifiativa unui membru al comitetului de eticd cdruia iau devenit
cunoscute anumite incdlcdri indiferent de sursa informafionald;

2.Examinarea incdlcdrilor de etica la sesizarea unui organ sau comitet al FMF;
drept;i de investigalie a
a procesul fotbalistic din RM.
iecfi la adresarea acestora.

L
in exercitarea activitd(ii gi
aplice statutul, codurile, in special
Art.3.

itn
Comitetul de Etic6 trebuie sd
airectivele gi regulamentele
in
special
cele
adoptate
pe baza statutelor gi regulamentelor pme, precum gi
fMF'
de legislafia nafionald, aRepublicii Moldova. itr situalia in care FMF nu
benefi ciazd
de reglementdri proprii, se aplicd prin analogie statutele gi regulamentele FIFA
sau
UEFA.
2) Procedura soluliondrii litigiilor in fala Comitetului de Eticd, cuprinsd in
prezentul regulament, se completeazd, cu cea previzutd d,e regulamentele celorlalte
organe judiciare ale FMF gi codurile, regulamentele FMF.
1)

Art, 4. Componen{a Comitetului de Eticd
1) Comitetul de Eticd este format dintr-un numdr de 5 membri cu drept de
vot, care au un mandat de patru ani, ce poate fi reinnoit, inclusiv gi un secretar cu
drept de vot, dintre care:
a) Preqedintele ,Vice-pre;edintele gi secretarul Comitetul de Etic6 sunt
numili in aceastd funclie de cdtre Comitetul Executiv al FMF din rAndul
celor 5 membri desemnafi;
-.

_ 2)

Pregedintele sau vice-pregedintele Comitetul de Eticd trebuie sd fie juriEti

calificafi, iar ceilalli membri ai Comitetului trebuie sd aiba studii trp.iiour.

indiferent de domeniu gi cunogtinle in domeniul fotbalului.
3) Comitetul de Etici judecd gi ;edin{ele ii sunt deliberative dac6 in complet
prezen{i
sunt
minim 3 membri cu drept de vot, din care fac parte obligatoriu
preqedintele sau vicepresedintele care conduce gedinla.
a) in caz de paritate sau imparitate de voturi in cazul formdrii unui complet
din patru membri votul preqedintelui, sau in caz de absenld a acestuia, a
vicepregedintelui, este decislv.
5) Componenfa nominald a Comitetul de Eticd se aprobd de cdtre Comitetul
Executiv al FMF.
6) Comitetul de Eticd al FMF adoptd hotdrdri in mod independent, excluzdnd,
careva influente sau instrucfiuni de la orice alt organ.
gi deliberdrile Comitetul de Etica din oficiu poate asista un
jurist al?_l-lq.ain!ele
FMF pentru a acorda suporl juridic membrilor acestuia.
8) Membrii Comitetului de Eticd vor garanta cd, tot ce le este dezvdluit in
timpul indatoririlor va rdmdne confiden{ial.

_ 9) Cu exceplia cazurilor de incdlcdri grave, membrii Comitetul de Eticd nu
vor fi responsabili pentru acliunile sau omisiunile oricdror proceduri disciplinare.

10) Comitetul de Etica are un secretar care este responsabil de activitatea
administrativd", perfecteazd procesele verbale, incheierile gi deciziile comitetului,
asigurd dupd necesitate publicarea acestora gi duce evidenla executdrii. Secretarul
este responsabil de arhivare, hotdr6rile adoptate gi dosarele importante vor fi
pdstrate pentru cel pufin zece ani.

Art. 5. Stabilirea competen{ei
1) Comitetul de Eticd isi verificd din oficiu competenja in solufionarea
cauzelor.

2) in cazul in care Comitetul de Eticd considerd cd nu este competent sd
solulioneze un anumit caz, acesta are obliga[ia de a-l inainta, printr-o incheiere,
comitetului judiciar al FMF pe care il considerd competent gi rA i.rfor-eze despre
acest fapt pirjile intr-un termen de pAna la3 ziIe.
3) in cazul unui conflict de competenld intre Comitetul de Eticd si alte

organe judiciare ale FMF, acesta va fi solufionat, printr-o incheiere irevocabild, de
Comitetul de Apel sau pre$edintele CASMF, sesizat de cdtre preqedintele ultimei
instanle care iqi declind/ asumd competenfa.

Art.6. Sediul
Reunirea Comitetul de Etica gi gedinfele acestuia au loc la sediul FMF situat
pe adresa: mun. Chiqindu, str. Tricolorului nr.39.

Art.7. Taxe gi cheltuieli
1. Cheltuielile de examinare a incdlcdrilor pe care Comitetul de Etica le
solufioneazd, din oficiu sau la sesizarea unui organ sau comitet FMF, a unei
persoane fizice sau juridice nu se impun cu taxe de examinare, celelalte litigii in
care figureazd, doud, sau mai multe pd4i in litigiu in calitate de reclamant qi pAr6t se
impun cu taxe de examinare.
2. Cheltuielile de examinare a cauzei se compun din taxa de examinare gi alte
cheltuieli de examinare apricinii suportate de cdtre FMF gi pdrli.
3. Se impune cu taxi de examinare in sumd de 1000 lei fiecare cerere
patrimoniald inaintatS, celelalte categorii de cereri nu se taxeazd.

4.

Comitetul poate scuti partea de la plata taxei de examinare in
intregime sau parfial gi obligd partea care a pierdut cauza sd pldteascd pdrJii care a
avut cdqtig de cauzd toate cheltuielile de examinare. Dacd acliunea a fost admisd
pafiial, acestuia i se compenseazb cheltuielile proporfional pdrlii admise din
pretenlii, iar pdrdtului - proporjional pdrfii respinse din pretenliile reclamantului.
5. itt caz de renuntare Ia actiune, cheltuielile rdmAn pe seama
reclamantului, in caz de incheiere a tranzac\iei pdrlile stabilesc prin tranzaclie
modul de compensare a cheltuielilor, iar dacd tranzac\ianu le prevede, se considerd
cd cheltuielile au fost compensate.

Art.8. Obliga{ia de confidenfialitate
1) Membrii Comitetului de Etici au obliga{ia de a pdstra confidentialitatea
informaliilor pe care le afld in cadrul gedinlelor sau atribufiilor lor de
serviciu. Aceqtia urmeazl" sd se asigure cd totul ce a fost divulgat in qedinfd

2)

rdmAne confidenfial, in special, deliber[rile gi datele cu caracter personal.
Membrii Comitetului de Etici pot informa publicul sau .onfi.rnu despre
examinarea sau finisarea unei cauze, de asemenea aceqtia pot corecta orice

informalie sau gtire gregitS. La eliberarea informajiiloi trebuie s6 fie
respectat principiul prezumliei nevinovSliei gi a drepturilor omului. in caz d,e
incSlcare a acestui articol de cdtre un membru al Comitetului de Eticd,
membrul datva fi suspendat de cdtre comitetul Executiv a FMF.
3) Hotdrdrile comitetului de Eticd pot fi fdcute publice.

Art. 9. Incompatibilitatea, abtinerea si recuzarea membrilor Comitetului
de Etici a FMF
1) Membrii Comitetului de Eticd nu pot fi membri ai Comitetului Executiv
al FMF.

Z) Cazurile gi procedura privind incompatibilitatea, ablinerea si recuzarea
membrilor Comitetul de Eticd sunt reglementite gi identice cu cele ale arbitrilor
Curlii de Arbitraj Sportiv gi Mediere in Fotbal din RM, cu excepliile stabilite in

prezentul regulament.

3) in cazul in care recuzarea va fi inaintatd tuturor membrilor Comitetul de
Etici sau a unui numdr de membri care drept rezultat va face imposibila
constituirea cvorumului de 3 membri pentru ca qedinfa sd fie deliberativd gi va fi
admisd de cdtre Comitetul de Apel, Comitetul Executiv va desemna "ad-hoc", in
special pentru examinarea acelui caz o altd componenld a Comitetul de Eticd, o
suplinire corespunzdtoare a acestuia sau cazul va fi transmis spre examinare
Comitetului de Competifii sau Disciplind al FMF .
4) Cererea de recuzare va fi examinatd gi solutionatd de cdtre Comitetul de
Apel al FMF sau Preqedintele CASMF intr-un termen de 2 zile lucrdtoare.

Art.

10. Drepturile procedurale fundamentale
Drepturile procedurale fundamentale ale pdrjilor sunt garantate, in special:
dreptul la tratament egal gi dreptul de a-gi susline acJiunile, di a examina dbsarul,
de a solicita qi a participa la administrarea de probe gi de a obline o decizie
motivatS.

Art.

11. Reprezentarea

Pdrlile pot fi reprezentate in fala Comitetul de Eticd in condiliile
Regulamentelor gi codurilor FMF gi a Regulamentului CASMF de cdtre un avocat
sau ux alt reptezentant. Reprezentarea va avea loc in baza unei procuri eliberate in
condiliile legislaliei in vigoare a R.M.
Art.12. Forma gi limba de desfi;urare a procedurilor
1) Procedurile se desfEsoard in scris gi sunt precedate de declaraliile

gi

suslinerile verbale ale pdrfilor.
2) Examinarea gi solufionarea cererilor se desfrqoard in limba de stat a R.M.
3) Pdrlile gi alte persoane interesate care nu posedd gi nu vorbesc limba de
stat, sunt in drept sd ia cunogtinld de actele gi lucr-drile dosarului qi sd vorbeascd
prin interpret.

comit
ocupa de citarea pdrfilor, i
5) Comitetul poate
4) Secretarul

j1

un proces-verbal al gedinlelor gi se va
lui gi alte ac{iuni n...rur..
rea cauzei gi intr_o limbd strdind in cazul
cale o posedd tofi participanfii la acest caz sau este prezent un traduc6tor

licenliat.

fi scrisd qi redactatd in limba de stat a RM, dac6 limba
uttlizatd intr-o decizie nu este limba maternd a persoan ei vizate, asocialia teritoriald
sau clubul din care face parte persoana va fi responsabilS pentru traducere in caz
,
cd persoana nu este afiliatd, atunci traducerea rdmdne pe seama sa.
6) Hotdr6rea va

Art.

13. Comunicarea actelor de proceduri
1) Comunicarea actelor de procedurd se face la adresele furmizate de p64i in
conlinutul cererii sau, in lipsa acestora, la cele inregistrate in eviden{ele FMF.
2) Actele_pot, de asemenea, sd fie trimise Ia rcprezentanlii pd4ilor. Actele de
procedurd vor fi comunicate astfel incdt sd se poatb oUline dovada pii-i.ii gi si fie
prealabile gedinlelor cu cel pulin o zi.
3) Actele de procedurd se consider transmise dacd au fost utilizate adresele
electronice, scrisori pogtale, fax, teletex, primire sub semndturd personala gi alte
variante de expediere.
4) Cita[ia va cuprinde:
a) denumirea comitetului, adresa;
b) locul, data gi oraprezentdrii;
c) numele qi adresa celui citaq'
d) pricina pentru care se face citarea sau inqtiinlarea;
e) calitatea in care este citatd sau instiinlatd persoana.

Art.14.Iermenele
1) Pdrlile au obligafia de a depune documentele respectAnd termenele fixate
de regulamente sau complet.

2) Termenul este considerat respectat in cazul in care depunerea actelor se
face inainte de ora 24"" din ziua frxatd ca termen gi poate fi demonstratd prin
confirmarea de primire de la secretariatul FMF sau prin stampild poqtalS.
3) Oblinerea dovezilor privind respectarea termenelor este in sarcina

expeditorului.

4) Calculul termenelor, prelungirea acestora gi sancliunea nerespectdrii lor

sunt cele prevdzute de prezentul regulament, Regulamentele qi codurilor FMF.
5) Comitetul de Etici poate repune in termen o parte la cererea motivatd a
acesteia.
6) in caz de depdgire a termenelor cererile pot fi respinse.

Art.

15. Sesizirile qi Cererile
1) Orice sesizare adresatd Comitetului de Etic6 cu referire la comiterea unei
incdlcdri sau abateri etice se adrese azd, comitetului in fgrmA scrisd gi libera cu
invocarea cit mai concretd a circumstantelor incdlcarii qr persoana care a comis
abaterea.
- Organul sau Comitetul FMF va sesiza Comitetul de Eticd printr-o notd

informativd, decizie, hotdrdre sau
regulamentele FMF.

in alt mod prevdzut de statutul, codurile gi

2) Solicitaygunui
.
motivatd adresatd

drept sau a solulionirii unui litigiu se face printr-o cerere
Comitetul de Eticd ) eare va cuprinde elJnentele prev[ zute de
Regulamentele gi codurile FMF.
- cererile trebuie datate, semnate qi depuse in doud exemplare.
- Procedura primirii cererii gi stabilirii primului termen de judecat6 se
infdptuieqte intr-un termen de cel mult ! zile din momentul primirii cererii gi se
completeazd, cu cea previzutd, de codul disciplinar FMF.
- Cererea trebuie sd conlind:
a) Comitetul cdruia ii este adresatd;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul sau sediul lui.
rechizitele juridice sau datele reprezentantului dacd cererea este depusd de
reprezentant;
c) numele sau denumirea pArdtului, domiciliul ori sediul lui;
d) esenfa incdlcdrii, pretenfiile;
e) circumstanlele de fapt gi de drept pe care sunt intemeiate pretenliile,
probele;

f) pretenliile reclamantului fafd de pdrAt;
h) alte documente anexate la cerere.

Art. 16. Participarea, drepturile gi obligafiile pir{ilor
1) Comitetul de Eticd poate cita persoana vizatd sau pdrlile pentru
administrarea probelor gi pronunlarea deciziei, cu excepfia ca2ului in care

considerd cd nu define toate informaliile pentru a rezolva abatelea sau litigiul.
2) Participan{ii la procedura eticd sunt in drept sd ia cunoEtinli de materialele
dosarului, sd facd extrase gi copii de pe ele, sd solicite recuzdri, sd prezinte probe gi
sd participe la cercetarea lor, sd pund intrebdri altor participanfi, sd formuleze
cereri, sd dea explicafii gi sd expund argumente qi considerente asupra problemelor
aare apar pe parcursul dezbaterilor pricinii, pot inainta obieclii qi ataca hotdrdrile

comitetului.

3) in afard, de drepturile specificate mai sus pa4ile pot sd modifice temeiul
sau obiectul cererii, sd mireascd sau si micsoreze cuantumul pretenliilor, sd
renunte la acJiune, pAr6tul poate recunoaste acfiunea. Pdrlile po1 incheia qi o
tr anzac[ie de impdc are.
4) le.!il." au_obligaJia de a se folosi cu bund-credinld de drepturile lor
procedurale. comitetul de Eticd va pune capdt oricdrui abuz.
5) Am6narea examindrii cauzei se admite in cazurile prevdzute de prezentul

.

regrtlament, precum $i in cazurile in care comitetul recunoaqte imposibilitatea
soluliondrii pricinii in gedinfa respectivd din cauza neprezentdrii participantului la

la cererea lui motivatd, precum gi in lipsa martorilor, arbitrilor,
observatorilor, specialiqtilor, experfilor etc.
6) in caz de neprezentare repetatd gi in prezenfacitarii legale Comitetul de
Eticd va examina cauza in lipsa pdrlii.
proces sau

Art. 17. Probele
1) Probele sunt elemente de fapt, dobAndite in modul prevdzut de lege, care
servesc la constatarea circumstantelor care justificd pretenliile gi obiecliile
fa4ilor,
precum gi altor circumstanle importante peritru justa solulionare a pricinii.

2) Pot fr prezentate orice tip de dovezi, in calitate de probe se admit
elemente de fapt constatate din explicaJiile pdrlilor gi altor p.rrdun., depoziliile
martorilor, inscrisuri, probe materiale, inregistrdri audio-video, concluziile
experJilor.
3) Probele trebuie sd fie admisibile gi pertinente gi se prezintd de cdtre parli.
.4) Unicele dovezi care pot fi respinse sunt acelea care atenteaz6laonoarea gi
demnitatea uman6, in mod evident nu ser\ esc pentru stabilirea faptelor relevante.
5) in particular sunt premise urmdtoarele probe specifice fotbalului: rapoarte
_
ale arbitrilor, ale arbitrilor asistenli, ale comisarilor de meci gi inspectoriior de
arbitri, declarafii ale p[4ilor gi martorilor ,prezentarea documentelor, opinii ale
experlilor, inregistrdri audio-video, alte informalii din refeaua de internet.
6) Se presupune cd faptele incluse in rapoartele oficialilor de meci sunt
corecte, insd pot fr prezentate probe ale incorectitudinii continutului acestora.
7) Dacd existd o anumitd discrepanld intre rapoartele diferitor oficiali de
gi
meci nu sunt mijloace pentru solu{ionarea diferitor versiuni ale faptelor, raportul
arbitrului este considerat autoritar in ceea ce priveEte incidentele care au avut loc
pe terenul de joc, raportul inspectorului de meci este considerat autoritar in ceea ce
privegte incidentele care au avut loc in afara terenului de joc.
8) in unele cazuri responsabilitatea pentru dovezile de incdlcdri disciplinare
revin FMF.
9) in cazul procedurii de doping, perso ana aare a fost testatd pozitiv este
responsabild pentru demonstrarea nevinovdliei sale.
10) Comitetul de Eticd va avea o discrelie absolutd in ceea ce priveqte
probele gi le evalueazd, dupd cum considerd cd este potrivit. Membrii Comitetul de
Eticd iau decizia bazAndu-se pe convingerile proprii, actele FMF, probele
prezentate de citre pe4i qi prevederile legislaliei R.M. in vigoare.
Art.

pdr{ilor de a coopera
1) Pirlile sunt obligate sd participe activ in vederea soluliondrii cauzei.
Examinarea cauzei se desfrgoard pe principiul contradictorialitdfii $i egalitdlii
pd(ilor in drepturile procesuale.
2)in cazul in care parfile nu coopereazd,, Comitetul de Eticd va pronunla o
18. Obligafia

deciziebazdndu-se pe documentele din dosar in posesia c[rora se afld.
3) Comitetul de Eticd la examinarea cazului igi va pdstra imparfialitatea gi
obiectivitatea, va crea condilii pentru exercitarea drepturilor parlilor pentru o
cercetare obiectivi a circumstantelor reale ale pricinii.

Art.

19. Obligafia de participare

1) Toate persoanele a cdror activitate este reglementatd de statutul gi

regulamentele FMF au obligalia de a da curs solicitarilor formulate de Comitetul
de Eticd, indiferent de obiectul acestora.

2)

Eedinfe, in caz
fi aplicaie sancliuni.

sunt obligate sd participe Ia
.PtrliIe
neintemeiatd
de a se prezentala Eedinle pot

Art.

de

eschivare

Administ r^re^ probelor gi procedu ra solufionirii litigiutui
1) Administrarea probelor, solulionarea litigiului gi gedinlele Comitetul de
Eticd se vor. desfbEura potrivit dispoziliilor corespunzdtoare din prezentul
regulament, alte regulamentele ale FMF.
2) Probele se prezintd de cdtre participanlii la dezbaterea cauzei sau
litigiului.
3) Comitetul de Eticd va stabili consecutivitatea cercetdrii probelor gi modul
de examirTare, audiere, studiere, cercetare, consemnare, citire, reproducere sau
20 -

administrare a acestora.
4) Comitetul de Etici poate dispune suspendarea dreptului de joc, suspendarea
participdrii in cadrul activititii fotbalistice, inclusiv in cadrul campionatului
Repubiicii Moldova la Fotbal, bupei ;i altor competili i organizate sub egida FMF
a persoanelor enumerate in art. 2 Codul de Eticd a FMF.
Suspendarea poate ayea loc pe perioada anchetei gi examindrii cauzei in
.
cadrul Comitetului competent al FMF p6nd la rdm6nerea definitivd sau irevocabil6
a deciziei respective.

Art.2l. Dezbaterile

l) Cazurile se examineazd,

de cdtre Comitetul de Etica in termen rezonabil
cont
de
complexitatea
cazului, comportamentul pdrfilor gi alte circumstanfe.
linAnd
2) Cauzele se examineazd, in gedinfd, cu ingtiinfarea prealabild a
participan[tlor viza[i, a pdr[tlor gi sub conducerea preqedinielui Comititul de Eticd
care va stabili ordinea gi consecutivitatea actiunilor din cadrul
Eedinlei.
3) Fald de cei care incalcd ordinea pot fi aplicate sancliuni sub formd de
avertizare, amendd, indepdrtare din sala de sedinle gi examin area cauzei in absenta

lui.

'-

4) Preqedintele deschide gedinfa anunfd pe scurt conlinutul cauzei,litigiului
gi referinta, obiecliile participanJilor, a pArAtului dacd au fost depuse din 1imp,
referinla fiind obligatorie gi se depune de cdtre pdrdt cu 2-3 zile inainte de
Eedinp,
verifici prezenta participanfilor, le l[muregte pe scurt in caz de necesitate
drepturile gi obligafiile, solulioneazd prin supunere la vot in comitet cererile qi
demersurile participanlilor gi alte acfiuni necesare, membrii cerceteaza materialele
dosarului gi probele sub orice formd referitoar e la caz.
5) Dupi aceste acliuni procedurale pdrlilor li se oferd cuvdntul pentru a da
explicalii, la inceput persoanei vizate cdruia i se pretinde cd a comis abitereaetic6,
reclamantului apoi pdrdtului gi celorlalte persoane dupd caz, dreptul de a fi ascultat
poate fi limitat in cazuri excepfionale gi pot fi aplicate proceduri speciale, urmeazd.

replica participanlil9r, retragerea comitetului in camera de deliberare, adoptarea
gi
pronunfarea hotdrdrii.

Art.22. Deliberirile
in complet, prin majoritate simpli. preqedintele
completului gi ceilalli membri au fiecare .at. ,n vot.
Tofi membrii au obligafia de
a vota pro sau contra. In cazul in care numdrul de voturi
este egal, preqedinl.i. ur.
1) Comitetul de Eticd decide

votul decisiv.
La deliberare iau parte numai membrii Comitetul de Eticd in fala cdrora
a
avut loc examinarea cazului gi alte persoane prevdzute in prezentul
regulament.

in secret, cu uqile inchise, sub conducerea
preqedintelui gedinlei, toate problemele care urmeazd, sd fie
solu{iona te, apreciazd,
probele, determind circumstantele gi.caracterul raportului juridi.
Ji"tr. parfi, legea,
regulamentul sau codul aplicatil soluliondrii priiinii gi admiterii
acliunii. Fiecare
problemd utmeazd, a fi pusi astfel, incdt sd se poatd da un rdspuns
afirmativ sau
negativ.
Comitetul delibereazi

2) Preqedintele decide consecutivitatea in care vor fi discutate diferite
probleme, membrii prezenti iqi expun pdrerea in ordinea stabilitd
de cdtre
pregedinte, care intotdeauna vorbeste uttimut.
3) Rezultatul deliberdrii se consemneazd,in decizie, hot6r6re
sau dispozitivul
ei, semnat de toli membrii comitetului care au partici patladetibe.ure.
4) Dupd semnarea hotdrArii nici un
-.-bru nu poate reveni asupra opiniei

sale.

Art.23. Hotirdrile Comitetul de Etici
1) Dispoziliile din Regulamentul Curfii de Arbitraj Sporriv

gi Mediere in
Fotbal din RM, din Codul Disciplinar FMF qi alte Regulamlnte
ale FMF privitoare
la
gi conJinutul hotdrArilor Comitetul de Eticd, redactarea acestora
c6t si la-.
-forma
'
celelalte aspecte pot fi aplicabile
oricdror probleme comitetul poate
. 2) in cadrul.gedinlei pentru
adopta incheieri prin care se rezolvd9o]uti-olarea
fondul cauzei.
3) Hotardrea sau Decizia Comitetul de Eticd constd din partea introductiv6,
partea descriptivd, motivare gi dispo zitiv.

4) In partea introductivd se indicd locul gi

data adoptdrii, denumirea
comitetului, numele membrilor Comitetul de Eticd, al secretarului,
al persoanelor
vizate,.p_6rfilor gi al celorlalli participanfi, al reprezentanfilor,
obiectul litigiului gi
pretenliile inaintate.

pa*?u .d_escriptivd se indicd incSlcarea comisd sau pretenfiile
, obiecfiile persoanei vizate, ale pArAtului gi explicafiile celotirlli
proces.

6)
se indic5: cir
.
sratate
probele p
meiazd, conclu
stanle
invocate I
unor probe, no
cdlduzi
7)
Dispozitivul
c
ncluzia Comitetul de Eticd privind admiterea sau
.
resPingerea integral sa
a sesizdrii, acliuni i, repartilzarea cheltuielilor de
examlnare a cauzei, cal
nul de atac alhot6r6rii.
,

8) Hotdrdrea se pronuntd imediat dupd dezbaterea pricinii. Redactarea
hotar6rii motivate poate fi am6natd pe un termen de cel muli 7 zrle,insE partea
introductiva gi dispozitivul trebuie sd fie comunicate in aceea;i gedin!6 in .url ,-u,

incheiat dezbatetile asupra pricinii. HotdrArea motivatd gi redaciatdvafi expediatd
parlilor prin orice mijloc care asigura primirea acesteia imediat ce va fi gata.
9) Comitetul de Eticd poate rectifica gregelile de calcul sau orice erori
evidente in orice timp la solicitirea pdrJilor ru,rlitt oficiu.
10) Hotir6rile vor fi impuse imediat, dac[ fald de acestea nu se poate inainta
apel sau dacd acest regulament sau codurile FMF prevdd o astfel de acliune. i.t
toate celelalte cazuri ele vor fi implementate la expirarea limitei de timp pentru
apel sau recurs dupd,caz.

_
dupd

11) Executarea hotdr6rilor este obligatorie gi se executd in cel mult I0 zlle
ce hotdrdrea a devenit definitivd, dup- expirarea acestui termen vor fi aplicate

sancliuni.
^
12) In scopul executdrii deciziilorlhotdrlrlor emise de cdtre FIFA/LIEFA
sau organele judiciare ale acestora, Comitetul de Eticd a FMF poate emite hotdr6re
incheieri privind punerea in executare a acestora pe ieritoriul Republicii
-sau.
Moldova. ,,

Art. 24. Publica rea hotiririlor
HotdrArile de interes general pot fi frcute publice de cdtre FMF sub o form6
care va fi decisd de comitetul de Eticd sau conducerea FMF.

Art.25. Apelul

n

1) Hotdr6rile Comitetului de Eticd pot
atacate cu apel
Apel al FMF. Apelul suspendd executarea 6ot6r6rii atacate.

in Comitetul

de apel, este de 7 zile in condiliile Codului Disciplinar
^incepe2)dinTermenul
ziua in care este primitd, deciziamotivatd redactatd.

FMF,

de
9i

Ei

3) Celelalte dispozilii ale Codului Disciplinar, referitoare la calea de atac,
sunt aplicabile.
Art. 26. Revizuirea hoti16rilor
l) Dacd o parte a procesului descoperd fapte sau mijloace de demonstrare
care nu erau cunoscute organului care a luat decizia, aceasta poate cere revizuirea
deciziei. O astfel de revizuire este subordonatd oricirui canal posibil de apel.
2) O cerere de revizuire va fi inaintatd timp de zece zile d,e la descoperirea
faptului sau mijlocului de demonstrare.
3) Examindnd cererea comitetul poate admite revizuirea gi anula sau
modifica hotdrArea supusd revizuirii sau respinge cererea de revizuire drept
inadmisibilS.
4) Cererea de revizuire nu se supune laplatade taxe pentru examinare.

Art.27. Adoptarea gi intrarea in vigoare
l)Prezentul regulament cu modificdri a fost adoptat de cdtre Comitetul

Executiv al FMF Ia data de 04 martie 2016.
2) Prezentul regulament va intra in vigoare la data adoptdrii qi se va aplica
tuturor procedurilor incepute dup6 aceastd daia.

