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Regulament de Organizare şi Funcţionare al
Comisiei de Disciplină
a Federaţiei Române de Yachting

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de Disciplină a fost
aprobat de Consiliul Federal al Federaţiei Române de Yachting prin decizia nr 114
din 18.11.2017 şi pe cale de consecinţă orice versiuni anterioare ale prezentului
regulamentul sunt anulate.

CAPITOLUL I
Art. 1

DISPOZITII GENERALE

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de Disciplină va fi utilizat în conjuncţie cu
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Federaţiei Române de Yachting, Capitolul VIII – Măsuri
disciplinare, Art. 70 şi următoarele. Prezentul regulament nu se aplică în exercitarea puterii disciplinare în
cazul luptei anti-doping caz în care se aplică regulamentele WADA şi/sau ANAD.

CAPITOLUL II

ORGANISME ŞI PROCEDURI DISCIPLINARE

I

Dispoziţii comune ale organismelor disciplinare de primă instanţă şi de apel.

Art. 2

Se instituie organismele disciplinare investite cu puterea disciplinară cu privire la membrii afiliaţi ai federaţiei
după cum urmează:
(1)
comisiile teritoriale de disciplină (denumite în continuare CTD)
(2)
comisia naţională de disciplină (denumită în continuare CND)
(3)
comisia de apel-litigii a FRY (denumita in continuare CALF)
CTD sunt create în cadrul Comisiilor teritoriale (judeţene/municipale) ale Federaţiei Române de Yachting şi au
competenţa pronunţării ansamblului de sancţiuni, cu excepţia penalizarii financiare şi a radierii persoanei
morale. Totodată, dacă este vorba de o penalizare sportivă prevăzută în art. 48 din prezentul regulament,
deciziile luate de CTD vor avea efect numai la nivel teritorial, a judeţului/municipiului respectiv. Decizile
CTD pot fi apelate către CND.
CND are competenţa de a pronunţa ansamblul sancţiunilor enunţate în prezentul regulament şi constituie un
ultim resort de apel formulat contra deciziilor comisiilor teritoriale de disciplină.
CALF are autoritatea să judece numai recursurile făcute împotriva deciziei CND atunci cănd aceasta a fost
prima autoritate care a luat la cunoştinţă de cazul respectiv. (Numai două înfăţişări pe caz sunt posibile
respectiv CTD - apel către CND sau CND apel către CALF).
CALF poate fi consultată de către preşedintele federaţiei asupra oricărui subiect care face obiectul activităţii
Federaţiei Române de Yachting.
Fiecare dintre aceste organisme este compus din cel puţin 5 membri, aleşi în funcţie de competenţele lor
juridice şi deontologice.
Fiecare organism disciplinar este compus în majoritate din membri care nu deţin funcţii de conducere la nivel
teritorial (judeţean/municipal) pentru CTD şi la nivelul Federaţiei Române de Yachting în cazul CND şi
CALF.
Un membru într-unul din organismele de disciplină nu poate să facă parte şi din altă structură (CTD, CND,
CALF).
Membrii organismelor de disciplină nu pot să aibă legături contractuale cu Federaţia Română de Yachting
(altele decât legitimarea).
Durata mandatului Comisiei de Disciplină a Federaţiei Române de Yachting este de patru ani. Potrivit
prevederilor Statutului Federaţiei Române de Yachting şi a Actului Adiţional nr 1 la acesta Art. 53 (2), în
prima şedinţă de consiliu federal de după alegeri, vicepreşedintele Federaţiei Române de Yachting care
răspunde de comisia de disciplină propune preşedintele comisiei şi îl supune aprobării consiliului federal.
În următoarea şedinţă de consiliu federal de după nominalizare, preşedintele comisiei de disciplină propune
spre aprobare consiliului federal componenţa numerică (5-7 persoane) şi nominală a comisiei precum şi
eventualele modificări ale regulametului de organizare şi funcţionare a comisiei.
Preşedintele şi membrii CTD sunt propuşi de preşedintele Comisiei teritoriale (judeţene/municipal) de
yachting şi votaţi de organul de conducere al comisiei teritoriale de yachting.
În aceleaşi condiţii se pot numi suplinitori ai fiecărui membru. Fiecare comisie de disciplină desemnează un
secretar răspunzător să redacteze procesele verbale şi deciziile disciplinare.
În cazul unei absenţe punctuale a preşedintelui, un membru desemnat de acesta va exersa atribuţiile
preşedintelui în cadrul unei audieri. În lipsa unei desemnări, membrii prezenţi vor numi de comun acord, dintre
ei, persoana care va prezida audierea. În cazul în care membrii prezenţi nu cad de acord asupra unei persoane,
prezidiul va fi asigurat de persoana cea mai în vârstă.
În cazul în care un membru nu mai este disponibil pentru a fi membru în comisia de disciplină, un nou membru
va fi ales în aceleaşi condiţii ca predecesorul său, pentru durata de mandat care rămâne de îndeplinit.
Organismele de disciplină de primă instanţă şi de apel se vor întruni la convocarea preşedintelui sau a
persoanei pe care o împuterniceşte în acest sens. Pentru a se da un verdict este necesară prezenţa a minim 3
dintre membrii comisiei. Decizia este luată ţinând cont de votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de
egalitate de voturi, votul preşedintelui are preponderenţă.
Dezbaterile organismelor disciplinare sunt publice. Totodată, preşedintele poate din oficiu sau la cererea uneia
dintre părţi, să interzică publicului accesul în sală pe toata perioada, sau în timpul uneia dintre părţile audierii,
din respect pentru ordinea publică sau atunci când respectarea intimităţii vieţii private justifică acest lucru.

Art. 3

Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11

Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15

Art. 16
Art. 17

Art. 18

Art. 19 Membrii organismelor disciplinare nu pot lua parte la deliberări atunci când au un interes direct sau indirect în
cazul respectiv. În situaţia acestui caz, o persoană nu poate să fie membru al organismului de disciplină la care
se face apel, dacă a fost membru în organismul de disciplină de primă instanţă.
Art. 20 Membrii organismelor de disciplină inclusiv secretarii audierii sunt obligaţi să menţină confidenţialitatea
faptelor, actelor şi informaţiilor pe care le-au luat la cunoştinţă în exerciţiul funcţiunii. Orice abatere de la
aceasta dispoziţie duce la încetarea funcţiei de membru al organismului de disciplină.

II-

Dispoziţii relative ale organismelor de disciplină de primă instanţă

Art. 21 Urmărirea disciplinară se desfăşoară conform procedurii descrise în prezentul articol.
(1)
Orice cerere de începere a cercetărilor disciplinare trebuie să fie trimisă la secretariatul Federaţiei
Române de Yachting în atenţia Preşedintelui federaţiei, în maxim 15 zile după constatarea faptelor
incriminatorii.
(2)
Orice cerere nemotivată va fi clasată fără urmări.
(3)
În scopul începerii procedurii disciplinare, Preşedintele federaţiei poate sesiza, în funcţie de natura
problemei, structurile sportive afiliate la Federaţia Română de Yachting, comisiile teritoriale cât şi/sau
World Sailing sau orice altă federaţie străină de yachting, afiliată la World Sailing.
(4)
Sesizat, printr-o cerere de începere a cercetarii disciplinare, preşedintele federaţiei, poate decide
conform interesului general al Federaţiei Române deYachting:
i.
să nu înceapă procedurile disciplinare
ii.
să înceapă o procedură disciplinară. În această ipoteză, el decide, în funcţie de natura faptelor,
organismul disciplinar competent pentru primă instanţă şi transmite dosarul:
1. reprezentantului însărcinat cu anchetarea, dacă estimează că este de competenţa CND ca
primă instanţă;
2. preşedintelui comisiei teritoriale de yachting respective, dacă estimează că este de
competenţa CTD ca primă instanţă.
(5)
Preşedintele federaţiei poate în egală măsură, chiar în absenţa unei sesizări în acest sens, sau aflat în faţa
unei cereri tardive de începere a urmăririlor, să demareze procedura disciplinară, dacă a luat la
cunoştinţă de unele fapte care ar putea constitui infracţiuni disciplinare.
(6)
Cu excepţia prevederilor de mai jos, preşedintele poate să-şi exercite aceasta facultate fără întârziere, în
interesul general al federaţiei.
i. Faptele susceptibile să dea naştere începerii procedurii disciplinare sunt prescrise la 12 luni după
ce Preşedintele a luat la cunoştinţă de cazul respectiv.
ii. Dacă în această perioadă, s-a demarat cercetarea penală, perioada de prescriere se amână până la
termen.
iii. Prin derogare de la alineatul precedent, dacă o urmărire penală este începută după expirarea
perioadei de 12 luni şi în cazul condamnării penale a persoanei implicate, Preşedintele federaţiei
poate într-o nouă perioadă de 12 luni începând cu data în care aceasta condamnare a devenit
definitivă, să înceapă o procedură disciplinară.
(7)
Se va desemna din cadrul federaţiei şi/sau a comisiilor teritoriale un reprezentant însărcinat cu
anchetarea problemelor disciplinare. Reprezentantul va fi desemnat de către:
i. preşedintele comisiei judeţene/municipale de yachting în cazul CTD şi
ii. preşedintele federaţiei pentru celelalte cazuri.
(8)
Persoanele desemnate pentru anchetare nu pot să fie implicate direct sau indirect în cazul respectiv, nici
să facă parte din organismele disciplinare sesizate în cazul pe care îl va instrumenta.
(9)
Ele au obligativitatea să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, actelor şi informaţiilor pe
care le-au luat la cunoştinţă prin exercitarea funcţiunii. Orice încălcare a acestei dispoziţii este
sancţionată de autoritatea responsabilă de numirea acestuia, care va pronunţa interdicţia exercitării
funcţiunii de anchetator pe o durată determinată, fără prejudiciul unei eventuale urmăriri disciplinare.
(10) Ei vor primi delegarea preşedintelui federaţiei pentru toată corespondenţa legată de instrumentarea
cazului.
Art. 22 Reprezentantul federaţiei, însărcinat cu anchetarea stabileşte, la vederea elemementelor din dosar, într-o
perioadă de două luni începând de la primirea sesizării, un raport pe care îl adresează organismului disciplinar.
Nu are competenţa încheierii unui caz prin propria-i decizie.
Art. 23 Persoana incriminată sau în cazul în care subiectul este minor, părinţii acestuia sau reprezentantul/tutorele
legal, sunt convocaţi de preşedintele organismului disciplinar să se prezinte în faţa organismului disciplinar,
prin trimiterea unui document semnat. Trimiterea se poate face sub formă de scrisoare recomandată cu
semnatură de primire sau prin orice alt mijloc care să permită dovedirea primirii de către destinatar, cu minim
cinsprezece zile înainte de data înfăţişării.
(1)
În cazul în care procedura disciplinară este îndreptată către o persoană juridică, reprezentantul statutar al
acesteia este convocat în aceleaşi condiţii.

(2)

Art. 24

Art. 25
Art. 26
Art. 27

Art. 28
Art. 29

Art. 30

Art. 31
Art. 32
Art. 33

III

Împricinatul nu poate să fie reprezentat decât de un avocat. El poate să fie asistat de una sau mai multe
persoane la alegere. Dacă nu vorbeşte sau nu înţelege suficient limba română, el poate să fie asistat
suplimentar de un interpret.
(3)
Împricinatul ş/sau apărătorul său pot să consulte, înaintea audierii, raportul şi documentele anexate
dosarului. Secretarul federaţiei poate să decidă ca şi copiile raportului şi documentelor anexate
dosarului să-i fie trimise împricinatului prin poşta, cu suportarea cheltuielilor de expediere de către
destinatar.
(4)
Împricinatul poate să ceară să fie audiate persoane alese de el, al căror nume trebuie să-l comunice cu
opt zile înainte de data reunirii organismelor disciplinare. Preşedintele organismului disciplinar poate
refuza cererea de audiere dacă aceasta pare abuzivă şi neavenită.
(5)
Taxele de deplasare ale impricinatului, a apărătorului său, ale interpretului său şi ale oricăror ale
persoane a căror audiere a fost cerută de împricinat, îi revin acestuia.
Convocarea menţionată la art. 23 din prezentul regulament indică împricinatului drepturile sale, aşa cum sunt
ele definite de prezentul articol.
(1)
Perioada de 15 zile menţionată la art. 23 din prezentul regulament poate fi redusă la opt zile în caz de
urgenţă şi la cererea reprezentantului federaţiei însărcinat cu anchetarea. În acest caz, dreptul
împricinatului de a cere audierea unor persoane se exercită pe toată perioada rămasă de opt zile până la
audiere.
(2)
Perioada poate să fie, cu titlu excepţional, mai mică de opt zile, la cererea împricinatului, în cazul în
care acesta este implicat într-o fază finală şi/sau de calificare într-o fază finală a unei competiţii de
yachting.
În cazul de urgenţă prevăzut în art. 24 (2) din prezentul regulament, şi nu în cazurile de forţă majoră, audierea
se poate amâna. În afară de cazurile de forţă majoră, reportarea audierii poate fi cerută o singură dată, cu
maxim patruzecişiopt ore înainte de data stabilită. Durata reportării nu poate să fie mai mare de douăzeci zile.
Reprezentantul federaţiei însărcinat cu anchetarea trebuie să-şi prezinte oral raportul.
Preşedintele organismului disciplinar are dreptul să audieze orice persoană a cărei depoziţie i se pare utilă.
Dacă se decide ca în cadrul şedinţei să fie audiate persoane în acest fel, preşedintele informează împricinatul
înainte de deschiderea şedinţei. Împricinatul, şi/sau în cazul în care el există, apărătorul său, sunt invitaţi să ia
cuvântul ultimii.
Organismul disciplinar deliberează cu uşile închise, fără prezenţa împricinatului sau tutorilor acestuia,
apărătorilor, a martorilor la audiere şi a reprezentantului federaţiei însărcinat cu anchetarea. Decizia lor trebuie
sa fie argumentată.
Decizia este semnată de preşedintele comisiei şi de secretarul acesteia. Ea va fi trimisă prin scrisoare
recomandată în condiţiile prevăzute de primul alineat, art. 23 din prezentul regulament. Ea este comunicată
preşedintelui federaţiei şi preşedintelui comisiei teritoriale (în cazul în care decizia a fost dată de CTD).
Notificarea trebuie să menţioneze modalităţile şi termenele de apel.
Cu excepţia unui apel exersat în forma descrisă în art. 34 din prezentul regulament, decizia organismului
disciplinar de primă instanţă este publicată pe siteul oficial FRY (www.fry.ro). Organismul disciplinar de
primă instanţă nu are dreptul să publice menţiunile nominale care ar putea atenta la respectarea intimităţii sau a
secretului medical.
Organismul disciplinar de primă instanţă trebuie să se pronunţe într-o perioadă de trei luni, începând de la
începerea urmăririi disciplinare.
Dacă şedinţa a fost reportată, conform art. 25 din prezentul regulament, perioada menţionată în art. 31 din
prezentul regulament este prelungită cu o durată egală cu perioada reportării.
Dacă în această perioadă, nu a fost dat un verdict statutar, organismul disciplinar de primă instanţă va fi
desesizat şi întregul dosar va fi transmis organismului disciplinar de apel competent.

Dispozitii relative ale organismelor disciplinare de apel

Art. 34 Decizia organismului disciplinar de primă instanţă poate să fie apelată de impricinat, de preşedintele federaţiei
şi, dacă este vorba de o decizie a CTD, de preşedintele comisiei teritoriale respective, într-o perioadă de
douăzeci zile începând cu data notificării împricinatului. Perioada este extinsă la 30 zile în cazul în care
domiciliul împricinatului este în afara ţării.
Art. 35 Exercitarea dreptului la apel nu poate să fie condiţionată de plata unei sume de bani către federaţie sau limitată
la decizia unui organism federal.
Art. 36 În afară de cazul în care organismul disciplinar de primă instanţă, printr-o justificare riguroasă, decide
contrariul, apelul este suspensiv.
Art. 37 Dacă apelul nu este făcut de persoana împricinată, aceasta trebuie să fie deîndată informată de organismul
disciplinar de apel cu privire la termenul în care poate să-şi prezinte observaţiile.
Art. 38 Organismul disciplinar de apel este ultima instanţă. El se pronunţă cu privire la dosarul de prima instanţă şi la
cererea de apel respectând principiul contradictorialităţii.

Art. 39 Preşedintele comisiei de disciplină desemnează o persoană care să întocmească un raport în care sa expună
faptele şi care să reamintească modalitatea de desfăşurare a procedurii.
Art. 40 Acest raport este prezentat oral la şedinţă. Organismul disciplinar de apel trebuie să aplice dispoziţiile art. 23
până la art. 28 din prezentul regulament.
Art. 41 Organismul disciplinar de apel trebuie să se pronunţe într-o perioadă de şase luni, numărate din momentul
începerii cercetărilor.
Art. 42 În afara cazului în care se stabileşte altfel, apelantul poate să sesizeze, dacă este cazul, Comitetul Olimpic şi
Sportiv Român.
Art. 43 Dacă organismul disciplinar de apel nu a fost sesizat decât de împricinat, sancţiunea pronunţată de organismul
disciplinar de primă instanţă nu poate să fie agravată.
Art. 44 Notificarea deciziei organismului disciplinar de apel trebuie să precizeze modalităţile şi termenii de recurs de
care dispune împricintatul.
Art. 45 Decizia organismului disciplinar de apel este publicată pe siteul oficial al Federaţiei Române de Yachting
(www.fry.ro). Organismul disciplinar de apel nu are dreptul să publice menţiunile nominale care ar putea
atenta la respectarea intimităţii sau a secretului medical.

CAPITOLUL III

INFRACŢIUNI ŞI SANCŢIUNI DISCIPLINARE

Art. 46 Constituie infrancţiuni disciplinare şi sunt pasibile aplicării sancţiunilor disciplinare:
(1)
nerespectarea statutului Federaţiei Române de Yachting şi a eventualelor acte adiţionale la acesta, a
diferitor regulamente de organizare şi funcţionare a federaţiei şi a comisiilor şi sau colegiilor acesteia, a
hotărârilor federaţiei, a regulilor şi/sau regulamentelor World Sailing care prevăd un raport cu
autoritatea naţională;
(2)
atentarea la onoarea, corectitudinea, disciplina sportivă sau nerespectarea deontologiei sportive faţă de
federaţie, un organism federal, o structură sportivă afiliată la Federaţia Română de Yachting sau a unei
terţe persoane;
(3)
atentarea la integritatea morală sau la interesele unui membru afiliat sau a unei terţe persoane, în cadrul
activităţii legate de misiunile Federaţiei Române de Yachting;
(4)
încălcarea legislaţiei, a reglementărilor sau a normelor care stabilesc condiţiile de organizare sau
participare la activităţile sau manifestările nautice;
(5)
utilizarea abuzivă sau frauduloasă a mandatului, calificării sau a altor funcţii din cadrul sau recunoscute
de Federaţia Română de Yachting sau a organismelor descentralizate;
(6)
discreditarea autorităţii Federaţiei Române de Yachting sau a organismelor descentralizate prin fapte
sau prezenţă;
(7)
comiterea unei greşeli în cadrul mandatului pentru toţi membrii din conducerea Federaţiei Române de
Yachting, a comisiilor teritoriale sau a oricărei persoane oficial desemnată de către federaţie sau de unul
dintre organismele sale.
(8)
în cazul organizatorilor de competiţii şi evenimente nautice, însărcinaţi cu securitatea locaţiei, neluarea
tuturor măsurilor necesare pentru ca evenimentul să se desfăşoare în cele mai bune condiţii de securitate
pentru conducători, oficiali, competitori şi/sau public;
(9)
pentru orice organizator, neconformarea cu legislaţia, cu regulamentele şi normele în vigoare;
(10) încurajarea sau permiterea unor persoane fizice şi/sau juridice aflate sub autoritatea sa, să comită una
sau mai multe din faptele mai sus menţionate;
(11) în general, comiterea unor fapte de interes general de indisciplină, în cadrul unor activităţi desfăşurate
sub patronajul Federaţiei Române de Yachting.
Art. 47 Preşedintele Federaţiei Române de Yachting poate să suspende preventiv o persoană care face obiectul
deschiderii unei proceduri disciplinare, în aşteptarea şedinţei organismului disciplinar de primă instanţă în
perioada stabilită în art. 31 din prezentul regulament dacă se reunesc condiţiile cumulative următoare:
(1)
Se cere de urgenţă suspendarea ca măsură preventivă, sau faptele care au declanşat începerea urmăririi
disciplinare sunt de o gravitate maximă;
(2)
Preşedintele ederaţiei deţine atribuţii clare şi precise, care sunt concordante unele cu celelalte.
Art. 48 Sancţiunile aplicabile sunt:
(1)
Penalităţi sportive precum declasarea, excluderea temporară sau definitivă din concurs, penalizarea în
timpi, pierderea de puncte într-un clasament individual sau pe echipe, neomologarea unui record,
suspendarea manifestărilor nautice, suspendarea selecţionării, suspendarea unei calificări decise de
Federaţia Română de Yachting.
(2)
Sancţiuni disciplinare alese dintre măsurile următoare:
i. avertisment;
ii. blam;
iii. suspendarea din competiţie sau din exerciţiul funcţiunii;
iv. penalizări financiare (amenzi);

Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55

v. retragerea provizorie a licenţei;
vi. radierea;
(3)
Ineligibilitatea pentru o perioadă determinată la instanţele conducătoare, în special în cazul încălcării
grave a unor cerinţe tehnice sau încălcare a spiritului sportivităţii.
În cazul unei prime sancţiuni, suspendarea din competiţie poate să fie înlocuită cu acordul împricinatului, care
poate fi completată cu îndeplinirea pentru o perioadă determinată de muncă în folosul federaţiei, a unei comisii
teritoriale sau a unei structuri sportive afiliate la Federaţia Română de Yachting.
Organismul disciplinar fixează data de intrare în vigoare a sancţiunilor şi modalitatea de executare.
Sancţiunile prevăzute în art. 48 din prezentul regulament, altele decat avertizarea, blamul sau radierea, pot, în
cazul în care sunt pronunţate ca prima sancţiune, să fie suspendate.
Sancţiunile cu suspendare sunt considerate neavenite dacă într-o perioadă de trei ani de la pronunţarea
verdictului, împricinatul nu a facut obiectul unei noi sancţiuni menţionate în art. 48 din prezentul regulament.
Orice noua sancţiune din această perioadă implică automat revocarea suspendării.
Deciziile sunt repertoriate într-un registru, la sediul FRY pe care fiecare să îl poată consulta. În consecinţă
CTD trebuie să trimită la sediul federaţiei o copie a deciziei.
Orice altă situaţie neprevăzută ȋn prezentul regulament de organizare şi funcţionare, va fi analizată şi hotărâtă
de comisia de disciplină.

