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CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE 

 

Articolul 1 Obiectul  

Prezentul regulament prevede abaterile de la statutul şi regulamentele FRB, determină 

sancţiunile aplicabile, reglementează organizarea şi funcţionarea organismelor responsabile cu 

luarea deciziilor şi procedura de soluţionare a cauzelor disciplinare. 

Articolul 2 Scopul regulamentului  

2.1. Acest regulament se aplică în cazul oricărui joc, competiţii organizate sau autorizate de 

FRB sau a oricăror evenimente, traininguri, campuri, seminarii de pregătire/practică organizate 

de către FRB. Regulamentul se aplică, de asemenea, atât pe terenul de joc, cât și în afara acestuia 

pentru competițiile organizate de FRB, la loturile naționale, în cantonamentele echipelor 

naționale și la meciurile și deplasările acestora, în declarațiile publice indiferent de mediul în care 

acestea sunt exprimate, dacă acestea aduc atingere sau jignesc România, FRB, participanți la  

activitatea baschetbalistică si/sau sportivă, angajați ai FRB.  

2.2. În cazul în care, cu privire la sancționarea persoanelor aflate sub incidența prezentului 

regulament există prevederi regulamentare contradictorii ori diferite în regulamentele FRB se vor 

aplica cu prioritate prevederile Regulamentului de Disciplină. În cazul în care nu există prevederi 

specifice în Regulamentul de Disciplină se vor aplica normele mai favorabile persoanei 

sancționate.  

Articolul 3 Principii de conduită  

Baschetul românesc are la bază principiile: legalității, integrității, solidarității, loialității și fairplay-

ului.  

Articolul 4. Abateri  disciplinare 

4.1.  Abaterea disciplinară este fapta prin care se încalcă normele de disciplină și de comportare 

savârșită cu intenție sau din culpă. 

4.2. Abaterea disciplinară este singurul temei legal al răspunderii disciplinare. 

4.3. Pentru o abatere se pronuntă o singură sancțiune la care se poate adăuga o penalitate 

sportivă. 
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Articolul 5 Răspunderea cluburilor  

5.1. Cluburile sunt responsabile pentru conduita jucătorilor, oficialilor, membrilor, suporterilor 

lor şi a oricăror alte persoane care le reprezintă sau a căror apartenență la acestea este de 

notorietate. Cluburile sunt obligate la plata penalităților corespunzătoare abaterilor comise, 

indiferent dacă autorul abaterii intră sau nu sub incidența Regulamentului de Disciplină al FRB la 

momentul aplicarii penalității, în condițiile prezentului regulament.  

5.2. Cluburile sunt răspunzătoare de acţiunile sau de comportarea suporterilor proprii, 

indiferent dacă se află pe teren propriu, în deplasare sau pe teren neutru. 

5.3. Cluburile răspund direct de modul în care sunt executate sancţiunile de către jucătorii, 

antrenorii, oficialii lor sau alte persoane care le reprezintă sau a căror apartenență la acestea este 

de notorietate. In acest sens cluburile sunt obligate să achite penalitățile de orice tip aplicate 

persoanelor menționate anterior, prevăzute de prezentul regulament ori stabilite de Comisia 

Centrală de Disciplină (CCD) prin hotărâri executorii în termen de 10 zile de la data la care acestea 

trebuiau plătite.  

5.4. Distrugerea ori deteriorarea bunurilor aparținând arbitrilor, oficialilor, oficialilor asimilați, 

clubului oaspete, aflate în incinta terenului 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.  

Articolul 6 Participanţi 

6.1. Participanţii la săvârșirea unei abateri sunt persoanele care contribuie la comiterea 

acesteia în calitate de autori/coautori, instigatori sau complici.  

6.2. Autor/coautor este persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit, singur/împreună cu altă 

persoană abaterea disciplinară.  

6.3. Instigator este persoana care, cu intenţie, determină o altă persoană să săvârşească o 

abatere prevăzută de regulamentul disciplinar.  

6.4. Complice este persoana care, cu intenţie, înlesneşte sau ajută în orice mod la săvârşirea 

unei abateri disciplinare.   

6.5. La individualizarea sancțiunii, instanţa disciplinară va ţine cont de gradul de vinovăţie al 

participanților la săvârșirea abaterii disciplinare.  
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6.6. Sancțiunile prevăzute pentru abaterile disciplinare din prezentul regulament se aplică 

tuturor participanților care încalcă Regulamentul de Disciplină sau alte reglementări incidente de 

competența Comisiei Centrale de Disciplină.  

CAPITOLUL II - ABATERI DISCIPLINARE ȘI EXECUTAREA SANCȚIUNILOR DISCIPLINARE 

Articolul 7 Sancţiuni  

7.1. Persoanelor fizice şi persoanelor juridice le sunt aplicabile următoarele sancţiuni: 

a.  avertisment;  

b. mustrarea;  

c. penalitate sportivă;  

7.2. Următoarele sancţiuni sunt aplicabile numai persoanelor fizice:  

a. suspendarea dreptului de participare la un număr de jocuri oficiale sau pentru o perioadă 

de timp;   

b. interzicerea exercitării oricărei activităţi legate de baschet;  

c. excluderea din activitatea competiţională sau baschetbalistică. 

Articolul 8 Definiția sancțiunilor 

8.1. Avertismentul 

Avertismentul constă în notificarea verbală sau scrisă prin care se atrage atenţia celui în cauză să 

ia măsurile necesare pentru a nu mai săvârşi încălcări ale Regulamentului de Disciplină din 

domeniul baschetului, o dată cu menţionarea faptului că la o nouă abatere se va aplica o 

sancţiune mai gravă. Comisia de Disciplina poate aplica direct o sancțiune mai mare fără a 

dispune inițial un avertisment.    

8.2. Mustrarea  

Mustrarea este o comunicare scrisă trimisă autorului unei abateri disciplinare prin care i se 

dezaprobă faptele.  

8.3. Suspendarea  

a. Suspendarea constă în interzicerea participării la următorul/următoarele jocuri şi de a 

avea acces la vestiare, pe banca de rezerve şi în incinta terenului de joc. 



5 
 

b. De regulă, suspendarea este stabilită în număr de jocuri (etape) pentru jucători, antrenori, 

echipă tehnică (maseur, personal medical, preparator tehnic etc.) şi în număr de jocuri (etape) 

sau de luni pentru celelalte persoane fizice. Suspendarea nu va putea depăşi un număr de 24 de 

jocuri sau 24 de luni.  

c. Dacă suspendarea urmează să fie executată în număr de jocuri, numai cele jucate efectiv 

contează în calculul executării sancţiunii. Dacă jocul este întrerupt şi nu se mai programează ori 

dacă este anulat sau câştigat prin forfait de una din echipe, sancţiunile se consideră a fi fost 

executate numai pentru jucătorii care aparţin echipei care nu este vinovată de întrerupere, 

anulare sau forfait.  

d. Suspendarea se poate cumula cu penalitatea sportivă şi, în cazul cumulării, se va prelungi 

până la plata integrală a acesteia.  

e. Pentru antrenori, echipă tehnică și alți oficiali, suspendarea este însoţită întotdeauna de 

sancţiunea interzicerii accesului la vestiare, în incinta terenului și pe banca de rezerve. Antrenorii 

suspendați pot lua loc în tribună și nu au dreptul de a intra în contact cu echipa lor.  

f. Suspendarea aplicată unei persoane care deține multiple calități, cum ar fi, de jucător - 

antrenor se aplică pentru toate calitățile deținute de persoana respectivă.  

8.4. Penalitatea sportivă  

a. Penalitatea sportivă constă în obligarea unei persoane care a săvârșit o abatere 

disciplinară la plata unei sume de bani în contul FRB.  

b. Penalitatea sportivă se aplică în cazul sancţionării oricărei abateri prevăzută de prezentul 

regulament şi nu poate fi mai mică de 100 lei şi nici mai mare de 10.000 lei pentru cluburile de 

juniori. Pentru cluburile de seniori penalitatea sportivă nu poate fi mai mică de 100 Euro si nici 

mai mare de 10.000 Euro. Neplata penalității sportive în termen de 10 zile de la data rămânerii 

definitive a deciziei duce la prelungirea duratei sancțiunii disciplinare până la data achitării 

integrale a penalității sportive. 

c. Cluburile sunt, în mod solidar, responsabile pentru penalităţile aplicate jucătorilor şi 

oficialilor lor. Faptul că o persoană a părăsit clubul sau asociația nu înlătură răspunderea solidară 

a acestora.  

d. Penalitatea sportivă poate fi aplicată şi ca sancţiune de sine stătătoare în cazurile 

prevăzute expres de regulament.  
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8.5. Interzicerea participării la orice activitate legată de baschet 

O persoană poate fi sancţionată cu interzicerea participării în orice activitate legată de baschet 

(administrativă, sportivă sau de alt fel) pentru o perioadă de la 3 luni până la 24 de luni. 

8.6. Excluderea din activitatea competiţională sau baschetbalistică 

Excluderea din activitatea competiţională sau baschetbalistică, în general, interzice definitiv 

persoanei respective să participe la jocuri oficiale sau amicale (excepție făcând calitatea de  

spectator dacă nu i-a fost aplicată interdicția de a intra în sală) sau să deţină orice funcţie în cadrul 

unei structuri sportive afiliate FRB. Respectiva persoană nu va avea dreptul de a reprezenta clubul 

în relaţiile cu FRB, cu ocazia Adunărilor Generale, Comitet Director sau alte activități organizate 

de FRB. 

ARTICOLUL 9 APLICAREA SANCŢIUNILOR  

9.1. Instanţa disciplinară care pronunţă sancţiunea stabileşte felul şi durata acesteia.  

9.2. Dacă nu se prevede altfel, durata sancţiunii este în toate cazurile limitată.  

9.3. Pentru individualizarea sancţiunii se ţine seama de circumstanţele în care a fost săvârşită 

abaterea şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea disciplinară.  

9.4. Următoarele împrejurări constituie circumstanţe atenuante:  

a. săvârşirea abaterii ca urmare a provocării din partea victimei;  

b. respectarea de către persoana în cauză a tuturor prevederilor statutare și regulamentare 

înainte de săvârşirea abaterii;  

c. stăruinţa depusă de persoana în cauză pentru a înlătura rezultatul abaterii sau a repara 

paguba pricinuită;  

d. consecinţele de gravitate redusă ale abaterii;  

e. cooperarea cu instanţa disciplinară în aflarea adevărului.  

9.5. Următoarele împrejurări constituie circumstanţe agravante:  

a. premeditarea;  

b. săvârşirea abaterii de către doua sau mai multe persoane împreună;  

c. săvârşirea abaterii prin acte de violenţă;  
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d. săvârşirea abaterii în stare de ebrietate sau sub influenţa substanţelor dopante; e. 

 consecinţele grave ale abaterii;  

e. starea de recidivă.  

9.6. Consecinţele circumstanţelor care atenuează sau agravează răspunderea disciplinară sunt 

următoarele:  

a. în cazul în care există circumstanţe atenuante în săvârşirea abaterii, sancţiunea aplicată 

poate fi la nivelul minim prevăzut pentru abaterea respectivă;  

b. în situaţia în care există circumstanţe agravante, sancţiunea aplicată poate fi la nivelul 

maxim prevăzut pentru abaterea respectivă;  

c. orice împrejurare reţinută drept circumstanţă atenuantă sau agravantă trebuie arătată în 

hotărâre.  

ARTICOLUL 10 RECIDIVA 

10.1. Constituie recidivă săvârşirea unei noi abateri disciplinare pe durata a două sezoane 

competitionale. 

10.2. În caz de recidivă, toate sancțiunile și penalitățile  prevăzute în prezentul regulament se 

dublează. 

ARTICOLUL 11 ABATERI CONCURENTE 

11.1. Dacă se săvârşesc mai multe abateri disciplinare, Comisia Centrală de Disciplină va aplica 

sancţiunea prevăzută pentru abaterea cea mai gravă la care poate aplica un spor de 1/2 din 

maximul sancţiunii prevăzut pentru abaterea respectivă.  

11.2. În cazul în care, din cauza naturii diferite a sancţiunilor disciplinare aplicabile, nu se poate 

stabili care este abaterea mai gravă, se vor executa sancțiunile prevăzute pentru fiecare dintre 

abateri, aplicându-se metoda cumulului aritmetic.  

ART.12. SANCTIUNI  DISCIPLINARE 

12.1.  Jucatorii, antrenorii,  insotitorii echipei si oficialii jocului 

Jucatorii, antrenorii, insotitorii echipei cu responsabilitati speciale (manager, doctor, masseur, 

interpret, statistician, conducator de club, etc.) si oficialii sunt mentionati in ROJB. 

Daca un jucator sau una dintre persoanele mentionate mai sus comit abateri care cad sub 

incidenta sanctiunilor disciplinare, comisarul, unul/toti arbitrii, sau reprezentantii cluburilor 
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trebuie sa trimita un raport scris la FR Baschet in urmatoarele 24 (douazecisipatru) ore de la 

terminarea jocului. 

In aceste cazuri vor fi aplicate urmatoarele sanctiuni: 

12.1.1.  Acte de violență, amenintari, intimidari si lipsa flagranta a unui comportament 

corespunzator pe durata jocului 

Actele de violenţă fizica sau verbală şi cele de discriminare petrecute pe teren sau în afara lui 

înainte, în timpul sau imediat după terminarea jocului, vor fi consemnate în raportul de joc al 

Comisarului indiferent dacă acestea au fost sancţionate sau nu de către arbitrii jocului. 

Toate cazurile de violenţă asa cum s-a menţionat mai sus, vor fi sancţionate conform prevederilor 

prezentului Regulament de Disciplina.  

 a) Actele de violență fizică sau verbală ale unui jucător pe durata meciului, expresiile cu caracter 

jignitor, injurios, calomnios, amenintări, intimidări şi un comportament necorespunzător la 

adresa adversarilor, coechipierilor sau membrilor staffului tehnic, arbitrilor, comisarului, 

reprezentantilor FRB sau a oficialilor de la masa scorerului se sancționează cu suspendare de 1 

(una) la 5 (cinci) etape și o penalitate sportivă de la 300 la 1500  EUR; 

b) Actele de violență fizică sau verbală ale unui antrenor sau membru al staffului tehnic al echipei 

pe durata meciului, expresiile cu caracter jignitor, injurios, calomnios, amenintări, intimidări şi un 

comportament necorespunzător la adresa adversarilor, a jucatorilor proprii sau a staffului tehnic 

propriu, arbitrilor, comisarului, reprezentantilor FRB sau a oficialilor de la masa scorerului se 

sancționează cu suspendare de 3 (trei) la 6 (șase) etape și o penalitate sportivă de 500 – 2000  

Euro; 

c) Actele de violență fizică sau verbală ale unui oficial al echipei (conducător, manager, director, 

proprietar) pe durata meciului, expresiile cu caracter jignitor, injurios, calomnios, amenintări, 

intimidări şi un comportament necorespunzător la adresa adversarilor, a jucatorilor proprii sau a 

staffului propriu,  arbitrilor, comisarului, reprezentantilor FRB sau a oficialilor de la masa 

scorerului se sancționează cu suspendare de 2 (două) la 5 (cinci) luni și o penalitate sportivă de 

1000 - 3000  Euro; 

d) Antrenorii care se fac vinovati de proteste repetate la deciziile arbitrilor, patrunderea in 

terenul de joc fara aprobare, gesturi nesportive sau obscene, discutii neprincipiale cu persoane 

oficiale (comisari, arbitri arbitrii oficiali, antrenori ) se sanctioneaza cu  suspendare de la 2 (doua) 

la 4 (patru) etape si penalitate sportivă de 300 Euro. 

e)  Accesul conducatorilor de club, antrenorilor, jucatorilor, insotitorilor echipei indiferent de 

atributii si motive in vestiarul arbitrilor, comisarului si oficialilor cu 1 (una) ora inainte de 
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inceperea jocului, pe timpul desfasurarii jocului, in pauza dintre reprize si dupa terminarea lui  

fara incuviintarea acestora, se sancționează, pentru fiecare persoana, cu o penalitate sportivă de 

500 Euro.  

f) Arbitrii, comisarul si oficialii de la masa care fac gesturi obscene sau alte gesturi care provoaca 

spectatorii sau echipele vor fi sancționați cu o penalitate sportivă de 300 Euro si vor fi supusi unor 

sanctiuni conform regulamentelor comisiilor abilitate. 

12.1.2 Alte acte de violenta 

a) Actele de violenta fizică sau verbală la adresa spectatorilor comise de persoanele specificate 

la art. 12.1 in timpul jocului se sancționează cu suspendare de 3 (trei) la 6 (șase) etape și o 

penalitate sportivă de 500 – 2000  Euro; 

b) Actele de violenta la adresa adversarilor, oficialilor, reprezentantilor FRB, comise de 

persoanele specificate la   art. 12.1, dupa terminarea jocului se sancționează cu suspendare de 3 

(trei) la 6 (șase) etape și o penalitate sportivă de 500 – 2000  Euro. 

c) Actele de incitare la adresa spectatorilor comise de persoanele specificate la  art 12.1 in timpul 

sau dupa terminarea jocului, se sancționează cu suspendare de 2 (doua) la 5 (cinci) etape și o 

penalitate sportivă de 300 – 2000  Euro. Pentru arbitri si comisari sanctiunile vor fi dictate de 

comisiile abilitate. 

12.1.3. Denigrarea imaginii jocului de baschet 

a) Reprezentantii cluburilor, antrenorii, jucatorii, insotitorii echipelor, oficialii, instructorii pentru 

arbitrii care exprima in presa sau alte mijloace media, aprecieri sau declaratii calomnioase, 

jignitoare prin care denigreaza public imaginea jocului de baschet, a adversarilor, a altor cluburi 

si a reprezentantilor acestora, a arbitrilor si a reprezentantilor FRB si FIBA, constituie abateri 

grave de comportament si buna conduita. Pentru aceste abateri se va aplica o penalitate sportiva 

de la 500 la 2500 Euro. 

In cazul in care cel sanctionat sustine ca nu a facut afirmatiile respective, atunci el va fi exonerat 

de plata penalității sportive numai daca va aparea o dezmintire in mijloacele media care au 

publicat afirmatiile in cauza. 

12.1.4. Alte abateri disciplinare 

a) Daca una dintre  persoanele mentionate  la art 12.1, actioneaza de o maniera care prejudiciaza 

imaginea FR Baschet, sau cauzeaza pagube fizice sau materiale echipamentului tehnic, 

vestiarelor, hotelurilor etc. se va aplica o penalitate sportiva de pana la 1000 Euro, cu obligația 

ca  cei vinovati să plătească integral toate pagubele si stricaciunile. 
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 12.2. Abateri disciplinare comise de Cluburi si de reprezentantii lor 

Daca un club comite o abatere disciplinară pentru care poate fi sanctionat, comisarul si unul sau 

toti arbitrii trebuie sa inainteze catre FRB un raport scris in timp de 24 (douazecisipatru) ore  de 

la terminarea jocului. 

In cazul turneelor sau a jocurilor duble din Play Off/Out, raportul trebuie inaintat Delegatului 

Federal în termen de patruzeci şi cinci (45) de minute. 

Clubul este solidar cu manifesterile nesportive ale membrilor si reprezentantilor lui chiar daca 

acestia au calitatea de spectatori in momentul comiterii faptelor. 

a) Promiterea unor avantaje materiale persoanelor oficiale angrenate in competitie se 

sancționeaza cu suspendarea persoanelor implicate pentru un termen de 12 luni și o penalitate 

sportivă de 3000 Euro. 

b) Determinarea arbitrilor de a inapoia carnete de legitimare pe care le retinusera pentru 

comiterea unor abateri precum si determinarea arbitrilor de a scrie in raportul suplimentar date 

neconforme cu realitatea  se sanctioneaza cu suspendare 6 (sase) luni a persoanelor implicate și 

o penalitate sportivă de 1000 Euro; 

c) Inducerea in eroare, cu buna stinta  a FR Baschet prin furnizarea unor informatii si declaratii 

neconforme cu realitatea si/sau a unor documente false se va sancționa cu o penalitate sportivă 

de la 500 la 2000 Euro; 

d) Refuzul echipei organizatoare de a pune la dispozitia FRB, in urma solicitarii scrise a acesteia, 
a înregistrari video a unui joc, disputat pe teren propriu se va sancționa cu o penalitate sportivă 
de 2.000 Euro 
          

12.3 Comportamentul antisportiv al spectatorilor 

Comportamentul nesportiv al publicului fata de adversari (jucatori, antrenori, insotitori, 

suporteri) si / sau a oficialilor (arbitri, comisari, reprezentanti FRB, oficialii de la masa scorerului, 

etc. ) in timpul jocurilor disputate pe teren propriu sau pe alte terenuri se sanctioneaza dupa cum 

urmeaza: 

a) Scandarile si proferarea de injurii, cuvinte cu continut obscen sau care incita la xenofobie, ura 

nationala, rasiala, sau de clasa ori religioasa, la discriminari de orice fel si la violenta, se 

sancționează cu o penalitate sportivă de la 200 la 1.000 Euro. In caz de recidiva, valoarea 

penalității sportive se va dubla, iar clubul in cauza va juca urmatoarele 1-3 jocuri  pe teren propriu 

fara spectatori. 
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b) Afisarea in arena sportiva a simbolurilor, sloganelor sau textelor cu continut obscen, care incita 

la denigrarea tarii, la xenofobie, la  ura nationala, rasiala, sau de clasa ori religioasa, la discriminari 

de orice fel si la violenta, indiferent de marimea si suportul pe care sunt inscriptionate se 

sanctioneaza cu o penalitate sportivă de la 500 la 1500 euro. In caz de recidiva valoarea penalității 

sportive se va dubla, iar clubul in cauza va juca  urmatoarele 1-3 jocuri  pe teren propriu fara 

spectatori; 

c) Aruncarea pe teren sau in tribune a unor obiecte necontondente se sanctioneaza cu o 

penalitate sportivă de la 300 la 500 Euro. In caz de recidiva valoarea penalității sportive se va 

dubla, iar clubul in cauza va juca  urmatoarele 1-3 jocuri  pe teren propriu fara spectatori; 

d) Aruncarea pe teren sau in tribune a unor obiecte care pot provoca raniri se sanctioneaza cu o 

penalitate sportivă de la 500 la 1500 Euro.In caz de recidiva valoarea penalității sportive se va 

dubla, iar clubul in cauza va juca  urmatoarele 1-3 jocuri  pe teren propriu fara spectatori; 

e) Daca incidentele prevazute la pct. c si d cauzeaza raniri, penalitatea sportiva este de la 1000  

la 4000 EUR iar clubul in cauza va juca  urmatoarele 2–4 jocuri pe teren propriu fara specatori. In 

caz de recidiva valoarea penalității sportive se va dubla iar clubul in cauza va juca un numar dublu 

de etape, fata de suspendarea anterioara, pe teren propriu fara spectatori. 

f)   Amenintarea si/sau punerea in pericol a jucatorilor, antrenorilor , oficialilor (arbitri, comisari, 

alti oficiali) si spectatorilor folosind obiecte dotate cu raze laser, aprinderea fumigenelor si 

petardelor, aruncarea acestora in tribuna sau pe terenul de joc, se sanctioneaza cu penalitate 

sportiva de la  300  la 1.500 Euro.  

Daca incidentele cauzeaza intreruperea jocului, clubul vinovat va fi sanctionat cu o amenda de la 

500 la 1000 Euro 

In caz de recidiva penalizarea va fi dubla insotita de interdictia de a juca urmatorul   joc pe teren 

propriu cu specatori. 

Daca incidentele cauzeaza oprirea jocului, fara posibilitatea de a fi reluat, clubul vinovat va fi 

sanctionat cu o amenda de 2.000 Euro si posibilitatea de a juca urmatoarele 1 – 3 jocuri pe teren 

propriu fara spectatori. 

Pentru intrarea sau interpunerea persoanelor neautorizate in teren inainte, in timpul jocului sau 

dupa joc, sanctiunea este de 200 la 1.000 Euro. 

Daca persoanele neautorizate au intentii agresive sau sunt agresive sanctiunea este de 500 la 

2.500 EUR si interdicția de a juca urmatoarele 1 – 3 jocuri pe teren propriu fara spectatori.            
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Pentru tentativa de agresiune sau agresiune fizica, in afara incintei unde s-a desfasurat jocul, se 

va aplica o sanctiune de la 500 la 1.000 Euro si interdictia de a juca urmaroarele 1-3 jocuri pe 

teren propiu cu spectatori.  

 Aceste sanctiuni se vor aplica clubului organizator care are obligatia, conform legislatiei, de a  

asigura suficiente efective de paza si ordine precum si jandarmi pentru a preveni si a  interveni in 

timp util in cazul producerii acestor incidente.  

Toate sanctiunile mentionate mai sus, sunt aplicabile clubului organizator și de asemenea, 

clubului vizitator in cazul comportarii antisportive a membrilor echipei cat si a propriilor 

spectatori. 

12.3.2.  Pentru Liga I si juniori, Comisia Centrală de Disciplina are dreptul sa hotarasca cuantumul 

penalitatii sau suspendarile, in functie de gravitatea faptelor.  

 

CAPITOLUL III - PROCEDURA ÎN FAȚA COMISIEI CENTRALE DE DISCIPLINĂ 

ARTICOLUL 13 ATRIBUȚII SI FUNCTIONARE COMISIA CENTRALĂ DE DISCIPLINĂ 

13.1. Comisia Centrala de Disciplina este organismul specializat al carui scop este solutionarea in 

prima instanta a tuturor abaterilor prevazute de Regulamentul de Disciplina.  

13.2. Comisia Centrala de Disciplina are ca scop promovarea actiunilor preventiv-educative iar 

prin aplicarea unor sanctiuni, sa contribuie la buna desfasurare a activității baschetbalistice, intr‐

o atmosfera de fair‐play si respect intre jucatori, antrenori, echipe, arbitri, oficiali si publicul 

spectator. 

13.3. Comisia Centrala de Disciplina are urmatoarele atributii principale: 

      a. Aplica intocmai prevederile Regulamentului de Disciplina privind abaterile si sanctiunile, 

actiunea disciplinara, instantele de judecata, probele si mijloacele de proba, procedura 

disciplinara in solutionarea cauzei in prima instanta si care se aplica  diferitelor categorii de 

membri ai FR Baschet sau persoanelor aflate sub  jurisdictia acesteia. 

      b. Indeplineste atributiile ce‐i revin pentru initierea si promovarea unor actiuni         preventiv‐

educative in scopul imbunatatirii climatului de ordine si disciplina. 

      c. Judeca apelurile contra masurilor pronuntate de asociatiile judetene de baschet. 

      d. Tine evidenta sanctiunilor aplicate sportivilor, antrenorilor, conducatorilor de  echipe si 

club. 



13 
 

      e. Comisia Centrala de Disciplina isi desfasoara activitatea in conformitate cu Regulamentul 

de Disciplina si in stransa colaborare cu celelalte comisii si colegii ale FRB. 

13.4. Membrii Comisiei de Disciplina nu pot apartine vreunui club/asociatie de baschet. 

13.5. Regulile de disciplina, organele disciplinare si competentele lor, precum si procedura 

disciplinara sunt prevazute de prezentul regulament, elaborat in temeiul Statutului F.R. Baschet. 

13.6. Prevederile prezentului regulament se aplica cluburilor, oficialilor, antrenorilor jucatorilor, 

insotitorilor echipelor,reprezentantilor cluburilor, agentilor de jucatori, spectatorilor precum si 

altor persoane implicate in activitatea baschetbalistica, in competitiile interne si internationale 

intercluburi sau intertari, pe teritoriul Romaniei sau in strainatate,in cazul in care comit abateri 

de la Regulamentul de Disciplina : 

       a.  In sala, in imediata vecinatate a acesteia, in  incinta terenului de joc, la vestiarele jucatorilor 

sau arbitrilor sau in orice parte a salii unde urmeaza a se desfasura jocul sau activitati anexe 

acestuia ; 

       b.   In cladirile unde isi au sediul organele de conducere  ale F.R. Baschet; 

       c.  In orice loc în care FRB organizează evenimente, traininguri, campuri, seminarii de 

pregătire/practică; 

       d.    In locurile în care loturile nationale își desfășoara activitatea (cantonamente, meciuri 

oficiale și/sau amicable, mijloace de transport ale loturilor naționale).  

ARTICOLUL 14 ABȚINERE ȘI RECUZARE 

14.1. Un membru al Comisiei Centrale de Disciplină nu își poate exercita funcția dacă are un 

interes personal și/sau direct ori indirect în cauză. În această situație, membrul Comisiei Centrale 

de Disciplină trebuie să se abțină arătând motivele pentru care înțelege să se abțină de la 

judecarea cauzei. 

14.2. Părțile pot recuza un membru al Comisiei Centrale de Disciplină dacă există dubii cu privire 

la independența și imparțialitatea acestuia. Cererea de recuzare trebuie formulată, sub 

sancțiunea decăderii, în termen de cel mult 24 de ore de la aflarea motivelor de recuzare și 

însoțită, după caz, de probe. 

14.3 Cererea de abținere și/sau de recuzare se judecă de către Președinte. În lipsa acestuia sau 

în situația în care cel recuzat sau care se abține este Președintele, judecata se face de către unul 

dintre membri. 
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14.4. Dacă cererea de recuzare este vădit neîntemeiată, fiind formulată doar pentru 

tergiversarea soluționării cauzei, partea va fi sancționată cu o amendă în cuantum de până la 

10.000 lei. 

ARTICOLUL 15 ASISTARE ȘI REPREZENTARE. PREZENȚA PĂRȚILOR 

Părțile pot fi asistate sau reprezentate de către reprezentanții legali, avocați, consilieri juridici, 

aceștia din urmă doar dacă reprezintă o persoană juridică. Dovada calității de reprezentant se 

face prin: împuternicire avocațială în cazul avocaților, delegație semnată și ștampilată de către 

conducerea clubului în cazul consilierilor juridici, buletinul unuia dintre părinți în cazul 

reprezentării legale a minorului. 

ARTICOLUL 16 LIMBA 

18.1. Procedura în fața Comisiei Centrale de Disciplină se desfășoară în limba română. 

18.2. În situația în care partea implicată în procedura de disciplină nu înțelege sau nu vorbește 

limba română, ea se va prezenta în fața Comisiei Centrale de Disciplină cu un interpret ales de 

către aceasta, urmând a suporta toate costurile solicitate de către interpret. 

ARTICOLUL 17 COMPONENTA 

17.1.  Comisia Centrală de Disciplina se compune din Presedinte si 2 (doi) membri si un secretar 

cu atributii de ordin tehnic (fără drept de vot). 

17.2.  Presedintele Comisiei Centrale de Disciplina este aprobat de Consiliul Director la 

propunerea Presedintelui FR Baschet. 

17.3. Membrii Comisiei Centrale de Disciplina sunt aprobati de Consiliului Director la propunerea  

presedintelui Comisiei de Disciplina sau a Președintelui FRB. 

17.4.  Comisia Centrala de Disciplina poate solutiona cauzele si in prezenta a cel putin 2 membri, 

din numarul total al persoanelor care o compun. 

ARTICOLUL 18 CONVOCARE 

18.1. Comisia Centrala de Disciplina se convoaca de  catre Presedintele sau Secretarul General 

al Federatiei de Baschet ori de cate ori este nevoie, telefonic si prin e-mail. Comisia se poate reuni 

pentru rezolvarea cazurilor prin autosesizare sau la initiativa unui/unor membri.  

18.2. Daca un membru al Comisiei Centrale de Disciplina nu poate participa la sedinta, din 

motive obiective, acesta va primi pe e-mail materialul probatoriu urmand sa-si exprime votul in 

scris prin e-mail presedintelui Comisiei de Disciplina. 
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18.3. Un membru al Comisiei Centrale de Disciplina care absenteaza de 3 ori consecutiv la 

sedinte va putea fi inlocuit cu o alta persoana propusa de presedintele Comisiei Centrale de 

Disciplina si validata de Consiliul Director. 

18.4. Comisia Centrală de Disciplina isi desfasoara activitatea, de regula, la sediul FR Baschet. 

Sedintele Comisiei Centrale de Disciplină nu sunt publice. 

ARTICOLUL 19 SESIZAREA COMISIEI. DESCHIDEREA PROCEDURII DISCIPLINARE 

19.1. Comisia Centrală de Disciplină poate deschide o procedură disciplinară prin sesizare sau 

autosesizare. Comisia Centrală de Disciplină poate fi sesizată de către: 

a) arbitrii jocului, prin Raport suplimentar; 

b) comisarul jocului sau delegatul FRB la turnee, prin Raport; 

c) Președintele FRB sau Secretarul General al FRB; 

d) Altă persoană care justifică un interes personal, direct, actual și legitim, participantă la fapta 

de natură să atragă răspunderea disciplinară. În acest caz, persoana ce sesizează 

Comisia Centrală de Disciplină va achita taxa procedurală. 

e) Alte persoane prevăzute în mod expres de către regulamentele FRB ce justifică un interes. 

19.2. Sesizarea se face prin: 

a) Înregistrarea la registratura FRB; 

b) Scrisoare recomandată, cu confirmare de primire; 

c) Prin e-mail, la adresa federatia@frbaschet.ro; 

19.3. Orice memoriu sau reclamație trebuie să cuprindă: 

a) Numele și adresa părților implicate în cauză, număr de telefon și adresa de e-mail; 

b) Prezentarea situației de fapt; 

c) Obiectul sesizării; 

d) Probele pe care se sprijină sesizarea; 

e) Semnătura; 

f) Taxa procedurală, doar acolo unde este cazul; 
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19.4. Memoriile sau reclamațiile înaintate Președintelui FRB sau Secretarului General al FRB 

trebuie să cuprindă și numele și prenumele persoanei care face sesizarea, în măsura în care se 

cunoaște. 

19.5. Memoriul ce nu îndeplinește cerințele sus-menționate va fi returnat de către Comisia 

Centrală de Disciplină cu invitația de a completa lipsurile constatate în termen de 3 zile, în caz 

contrar cererea urmând a fi anulată. 

ARTICOLUL 20 CITAREA ȘI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ 

20.1. Citarea și comunicarea actelor de procedură se face prin intermediul oricărui mijloc de 

comunicare care asigură dovada transmiterii acestora, dar de obicei se va folosi e-mailul. 

20.2. Memoriul va fi comunicat tuturor părților implicate, fixându-se un termen de maxim 5 zile 

în care acestea vor putea să-și exprime punctul de vedere. 

20.3. Părțile vor fi citate cu cel puțin 24 de ore înaintea datei la care va avea loc ședința Comisiei 

Centrale de Disciplină. 

20.4. Partea regulamentar citată cu privire la un termen sau prezentă la termen nu va mai fi 

citată în tot cursul judecării cauzei, urmând a se considera că are termen în cunoștință. 

20.5. În cazul în care comunicarea actelor de procedură sau a hotărârilor organismelor 

jurisdicționale nu poate fi făcută prin niciun mijloc care asigură dovada transmiterii acestora, 

Comisia Centrală de Disciplină va putea efectua actele de procedură prin afișarea pe site-ul oficial 

al FRB. 

20.6. În cazul în care abaterile de la prezentul regulament sunt în legătură cu jocul de baschet 

și sunt menționate în raportul de joc, raportul suplimentar al arbitrilor sau în raportul comisarului, 

nu mai este necesară îndeplinirea procedurii de citare și comunicare a actelor de procedură. 

Persoana cercetată pentru astfel de abateri are dreptul să trimită un punct de vedere către 

comisie, cel târziu până la ora 14 a zilei de marți ce urmează după jocul disputat. 

ARTICOLUL 21 PROBELE. MIJLOACELE DE PROBĂ 

21.1. Comisia Centrală de Disciplină lămurește cauza sub toate aspectele, pe baza de probe. 

21.2. Constituie probe: 

a) Raportul de Joc; 

b) Raportul suplimentar al arbitrilor; 

c) Raportul comisarului; 
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d) Înregistrări video/audio; 

e) Fotografiile; 

f) Declarațiile părților; 

g) Testimonialul martorilor; 

h) Expertizele; 

i) Orice alt mijloc de probă care poate duce la aflarea adevărului. 

21.3. Faptele descrise în raportul de joc, raportul suplimentar al arbitrilor, raportul delegatului 

sunt prezumate a fi exacte. Dovada inexactității acestor rapoarte poate fi făcută doar prin 

înregistrări video/audio, fotografii sau expertiză. 

21.4. Părțile pot propune probe și pot solicita administrarea lor. Admiterea sau respingerea 

solicitării de probe se face de către Președinte, motivat, prin hotărârea pronunțată. 

ARTICOLUL 22 CERCETAREA ABATERII DISCIPLINARE 

22.1. Președintele va hotărî asupra ordinii cercetării abaterii disciplinare și a modului în care se 

administrează probele. 

22.2. Comisia Centrală de Disciplină va cerceta fapta ce reprezintă abatere disciplinară sub 

toate aspectele. În acest sens, Comisia poate dispune: 

a) audierea părților implicate în eveniment și a oricăror alte persoane, în interesul cauzei, pentru 

aflarea adevărului. Convocarea în vederea audierii se face în timp util, prin orice mijloc de 

comunicare care asigură dovada transmiterii. 

b) depunerea oricărui mijloc de probă deținut sau cunoscut, de către orice jucător, oficial sau 

club, în termenul fixat, sub sancțiunea plății unei amenzi de până la 10.000 lei. 

Dacă partea refuză să depună mijlocul de probă ce s-a propus în dovedirea cauzei, Comisia 

Centrală de Disciplină va putea interpreta probele în defavoarea părții care a refuzat depunerea. 

22.3. Neprezentarea la Comisia Centrală de Disciplină la data convocării sau netrimiterea 
materialelor solicitate nu împiedică judecarea cazului. 
 
22.4. Comisia Centrala de Disciplina, daca considera ca este cazul, va proceda si la audierea 

arbitrilor, comisarilor, a persoanelor implicate in conflict si a oricaror altor persoane, in interesul 

cauzei si pentru aflarea adevarului. 
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22.5. Deciziile luate de arbitri pe terenul de joc sunt  definitive si nu fac obiectul analizei 

Comisiei Centrala de Disciplina. 

22.6. Comisia Centrala de Disciplina ia masuri disciplinare conform prevederilor prezentului 

Regulament de Disciplina, precum și în materia abaterilor disciplinare din cadrul loturilor 

naționale, pe baza prevederilor Regulamentului General de Organizare a Competițiilor de Baschet 

(RGOCB), a Regulamentelor de Ordine Interioară a Loturilor Naționale și/sau a altor reglementări 

incidente în acest domeniu. 

22.7. Nimeni nu se poate prevala de necunoasterea, cunoasterea insuficienta sau interpretarea 

eronata a normelor de disciplina, pentru a fi exonerat de raspundere si sanctiune. 

22.8. Deciziile Comisiei de Disciplina sunt comunicate partilor si colegiilor centrale ale FR 

Baschet prin e-mail si/sau vor fi postate pe site-ul FRB. 

22.9. Hotararile Comisiei Centrale de Disciplina sunt documente publice si vor fi cuprinse in 

buletinele informative ale FR de Baschet. 

ARTICOLUL 23 DELIBERAREA ȘI PRONUNȚAREA HOTĂRÂRII 

23.1. După examinarea cauzei, Comisia Centrală de Disciplină, va pronunța o hotărâre pe baza 

probelor aflate la dosarul cauzei. Dacă Președintele consideră că nu este pe deplin lămurit asupra 

cauzei, va putea readministra probele sau solicita administrarea altor probe. 

23.2. Deciziile Comisiei Centrale de Disciplină sunt luate cu majoritatea voturilor. Niciun 

membru nu se poate abține. 

23.3. În caz de egalitate de voturi, votul Președintelui, sau după caz, a Vicepreședintelui este 

decisiv. 

23.4. Dispozitivul hotărârii Comisiei Centrale de Disciplină este public, fiind afișat pe site-ul FRB. 

23.5. Hotărârile Comisiei Centrale de Disciplină vor fi motivate și comunicate părților implicate 

în cercetarea disciplinară doar dacă în termen de 3 zile de la afișarea dispozitivului pe site-ul FRB 

partea interesată solicită motivarea hotărârii. 

23.6. Comisia Centrală de Disciplină va comunica hotărârea motivată părților implicate în 

procedura disciplinară în termen de 5 zile de la primirea solicitării. 

23.7. În măsura în care un membru al Comisiei Centrale de Disciplină a avut la deliberare o 

opinie separată, aceasta este obligat să o motiveze în același termen de 5 zile de la momentul 

primirii solicitării de motivare a hotărârii. 
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23.8. Împotriva hotărârilor Comisiei Centrale de Disciplină se poate face apel în termen de 3 

zile de la momentul comunicării deciziei motivate. Hotărârile CCD nesupuse apelului ramân 

definitive. 

23.9. În măsura în care justifică un interes, Secretarul General al FRB poate ataca cu apel orice 

decizie pronunțată de către Comisia Centrală de Disciplină, fiind scutit de la plata taxelor 

procedurale. 

23.10. Deciziile pronunțate de către Comisia Centrală de Disciplină sunt executorii de la data 

pronunțării. Executarea deciziilor CCD se suspendă în cazul apelului. 

 

CAPITOLUL IV - PROCEDURA ÎN FAȚA COMISIEI DE APEL 

ARTICOLUL 24 PROCEDURA APELULUI DIN FAȚA COMISIEI DE APEL 

A. COMPONENȚĂ 

1. Comisia de Apel este formată din trei persoane, respectiv 1 președinte și 2 membri. 

Președintele este ales prin vot de către Consiliul Director al FRB la propunerea Președintelui FRB 

și va avea în mod obligatoriu studii juridice. Membrii Comisiei de Apel sunt propuși Președintelui 

FRB de către Președintele Comisiei de Apel și sunt validați de Comitetul Director. 

2. La cererea Președintelui Comisiei de Apel secretariatul Comisiei de Apel va fi asigurat de 

către FRB prin intermediul unei persoane desemnată de către Secretarul General. 

B. PROCEDURA ȘI COMPETENȚA DE SOLUȚIONARE A APELURILOR 

1. Apelul se introduce la Comisia de Apel a FRB, după cum urmează: 

a) împotriva hotărârilor Comisiei Centrale de Disciplină. 

2. Orice referire la Comisia Centrală de Disciplină din prezentul regulament, se aplică și 

Comisiilor județene/municipale de Disciplină. 

3. Calea de atac a apelului poate fi exercitată de către părți, în afară de cazul în care, potrivit 

dispozițiilor regulamentare, acest drept îl au și alte organe sau persoane prevăzute în mod expres 

de către regulament. 

4. Apelul se formulează în termen de maximum 3 (trei) zile de la data comunicării deciziei 

motivate a Comisiei Centrale de Disciplină. Termenul de 3 zile se calculează neluându-se în 

considerare prima zi de la care începe să curgă termenul și nici ziua când acesta se împlinește. 
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5. Partea interesată va achita taxa de apel prevăzută de dispozițiile regulamentelor FRB în 

termen de 3 (trei) zile de la comunicarea deciziei motivate a Comisiei Centrale de Disciplină. 

Apelul declarat de către secretarul general al FRB nu se taxează. 

C. CUPRINSUL CERERII DE APEL 

1. Cererea de apel va cuprinde, sub sancțiunea anulării cererii: 

a) numele şi prenumele, sau după caz denumirea și sediul apelantului, precum și 

adresa de e-mail sau numărul de fax unde urmează să se efectueze comunicările legate de 

procedura apelului; 

b) indicarea hotărârii atacate; 

c) motivele pe care se întemeiază apelul; 

d) probele invocate în susținerea apelului. Când dovada urmează să se facă prin înscrisuri, 

copiile acestora vor fi certificate de apelant ca fiind conforme cu originalul. În situația 

în care apelantul va cere dovada cu martori, se va arăta numele, prenumele, domiciliul acestora. 

Dacă apelantul dorește să își dovedească cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin 

interogatoriu, va cere înfățișarea în persoană a acestuia, dacă este o persoană fizică. Dacă este o 

persoană juridică, va atașa interogatoriul cererii de apel. 

e) dovada achitării taxei de procedură. 

f) semnătura. 

2. Apelul se expediază la adresa de e-mail federatia@frbaschet.ro sau la numărul de fax al 

FRB, în atenția Comisiei de Apel. 

3. Secretarul Comisiei de Apel va verifica dacă este depusă dovada achitării taxei de apel. În 

măsura în care aceasta nu există la dosar, secretarul pune în vederea părții apelante să înainteze 

dovada achitării taxei în termen de 2 zile de la data comunicării adresei. În situația în care nu este 

achitată taxa nici în acest termen de 2 zile, delegatul Comisiei de Apel va înainta cererea de apel 

către membrii comisiei cu propunerea de respingere a apelului ca netaxat. 

4. Introducerea apelului nu suspendă de drept executarea hotărârii Comisiei Centrale de 

Disciplină sau a hotărârii pronunțată de către Comisia de Disciplină Ad-hoc, cu excepțiile 

prevăzute de prezentul regulament. 

D. PREGĂTIREA JUDECĂȚII APELULUI 
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1. Comisia de Apel a FRB este convocată de către Presedintele Comisiei de Apel în termen 

de maxim 7 zile de la înregistrarea apelului. În situații de urgență, la cererea scrisă a uneia dintre 

părți, Secretarul General al FRB poate convoca Comisia de Apel în termen de 3 zile de la 

înregistrarea apelului. 

E. EFECTUL JUDECĂRII APELULUI 

1. Apelul exercitat în termen provoacă o nouă judecată asupra fondului, Comisia de Apel 

statuând atât în fapt, cât şi în drept. 

2. Comisia de Apel va proceda la rejudecarea fondului în limitele stabilite, expres sau 

implicit, de către apelant, precum și cu privire la soluțiile care sunt dependente de partea din 

hotărâre care a fost atacată. 

3. Judecarea apelului va opera cu privire la întreaga cauză atunci când apelul nu este limitat 

la anumite soluții din dispozitiv. 

4. Prin apel nu se poate schimba cadrul procesual stabilit în fața Comisiei Centrale de 

Disciplină. 

5. Părțile nu se vor putea folosi în fața Comisiei de Apel de alte motive, mijloace de apărare 

şi dovezi decât cele invocate la Comisia Centrală de Disciplină sau arătate în motivarea apelului, 

cu excepția celor ce au apărut pe parcurs. 

6. Comisia de Apel va putea dispune refacerea sau completarea probelor administrate de 

către Comisia Centrală de Disciplină, în cazul în care consideră că sunt necesare pentru 

soluționarea cauzei. 

F. NEAGRAVAREA SITUAȚIEI ÎN PROPRIUL APEL 

Comisia de Apel nu îi poate crea apelantului o situație mai grea în propria cale de atac. 

G. JUDECAREA APELULUI 

Apelul se poate judeca și în lipsa părților. 

H. SOLUȚIILE PE CARE LE POATE PRONUNȚA COMISIA DE APEL 

1. Comisia de Apel poate păstra hotărârea atacată, situație în care, după caz, va respinge ori 

va anula apelul. 

2. În caz de admitere a apelului, Comisia de Apel poate anula ori, după caz, schimba în tot 

sau în parte hotărârea apelată. 
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3. În cazul în care se constată că, în mod greșit, Comisia Centrală de Disciplină a soluționat 

cauza fără a intra în judecata fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părții care nu a fost 

regulamentar citată, Comisia de Apel va anula hotărârea atacată şi va judeca procesul, evocând 

fondul. 

4. Dacă Comisia de Apel stabilește că, Comisia Centrală de Disciplină a fost necompetentă, 

iar necompetența a fost invocată în condițiile regulamentare, va anula hotărârea atacată şi va 

trimite cauza spre judecare comisiei competente ori, după caz, va respinge cererea ca 

inadmisibilă. 

I. COMUNICAREA DECIZIEI 

Comisia de Apel va menționa dispozitivul hotărârii pe site-ul FRB și va comunica decizia 

motivată părților în termen de 10 zile de la pronunțare. 

J. HOTĂRÂRILE COMISIEI DE APEL 

Hotărârile Comisiei de Apel sunt definitive si executorii de la data pronunțării acestora. 

K. COMPLETARE CU ALTE NORME 

1. Dispozițiile de procedură din fața Comisiei Centrale de Disciplină se aplică și în procedura 

de apel, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în prezentul capitol. 

2. În cazul în care în celelalte regulamente adoptate de către FRB există norme potrivnice 

prezentului regulament, se aplică cu prioritate normele din Regulamentul Disciplinar. 

 

CAPITOLUL V - DISPOZIȚII FINALE 

ARTICOLUL 25 SITUATII SPECIALE. 

La turneele de juniori FRB va nominaliza un Delegat Federal care va analiza si solutiona 

contestatiile echipelor si va decide sanctiunile disciplinare care se impun.  

Deciziile delegatului federal sunt definitive, irevocabile si executorii. 

La turneele semifinale si finale ale CN de juniori va exista o Comisie Tehnica, alcatuita la sedinta 

tehnica din ziua premergatoare competitiei, care va decide in ceea ce priveste contestatiile 

referitoare la rezultatul jocului cat si sanctiunile diciplinare care se impun, preferabil dupa 

consultarea telefonica cu presedintele Comisiei de Disciplina. Deciziile Comisiei Tehnice sunt 
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executorii doar pe durata turneului, suspendarile mai mari vor fi raportate imediat Comisiei de 

Disciplina care le va analiza si va valida sau le va modifica. 

La turneele de 4 echipe, sistem Final Four, FRB va delega un Judecator Unic care va analiza si va 

decide in ceea ce priveste contestatiile referitoare la rezultatul jocului cat si sanctiunile diciplinare 

care se impun, preferabil in urma consultarii cu Presedintele Comisiei de Disciplina. 

Deciiziile Judecatorului Unic sunt definitive, irevocabile si executorii. 

Pentru Liga I si juniori, comisia de disciplina are dreptul sa hotarasca cuantumul penalitatii sau 

suspendarile, in functie de gravitatea faptelor.    

NOTA 

a). Toate sumele se platesc in lei la cursul BNR din data efectuarii platii. 

b). Platile se vor efectua in contul FRB IBAN, iar OP se va transmite in copie la FRB in termen de 

24 de ore de la efectuarea platii. 

 c). In  cazul platii in numerar FRB va emite chitanta corespunzatoare. 

 d).Toate taxele de memoriu sint nerambursabile. 

 e) Neachitarea penalitatilor (amenzilor) conduce automat la suspendarea celor in cauza pana la 
achitarea sumelor respective 

 

ARTICOLUL 26 PRECIZARI 

26.1. Orice caz grav neprevazut in prezentul Regulament de Disciplina poate fi analizat de 

Comisia de Disciplina iar decizia va fi supusa validarii Consiliului Director. 

26.2. Prevedrile prezentului Regulament vor fi aplicate si de Asociatiile Judetene  de  baschet in 

competitiile proprii desfasurate in teritoriile  de competenta (raza judetului respectiv). 

26.3. Sanctiunile pravazute in Regulamentul de Disciplina se aplica si oficialilor si reprezentantilor 

cluburilor care urmaresc un joc de baschet in calitate de spectatori si au abateri de la prevederile 

acestui regulament. 

26.4. Nimeni nu poate invoca in apararea sa necunoasterea sau interpretarea gresita a normelor 

de disciplina si a prevederilor prezentului regulament. 

26.5. Sumele rezultate in urma amenzilor prevazute in prezentul regulament  si care vor fi depuse 

in contul F.R. Baschet constituie venituri proprii ale FRB. 
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26.6.  Administrarea sanctiunilor pentru greselile tehnice se va face in conformitate  cu 

prevederile Regulamentelor Specifice de Organizare a Campionatelor Nationale (RSCN) pentru 

fiecare categorie competitionala si de varsta. 

26.7. Principiul constitutional privind accesul liber la justitie este garantat. Orice persoana, in 

conditiile in care se considera lezata intr-un drept  al sau printr-o masura disciplinara prevazuta 

in prezentul regulament, se poate adresa instanțelor judecătorești competente din România, 

după ce a parcurs toate etapele de jurisdicției ale FRB (CCD si CA).  


