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Regulamentul de Disciplină 
al  

Federaţiel Române de Hochei pe Gheaţă 
 

Prefaţă 
 

Activitatea sportivă în România se organizează pornindu-se de la principiul asigurării unui 
climat civilizat, de fair-play şi sportivitate în toate locurile în care se desfăşoară astfel de 
acţiuni. 
 

Modalităţile concrete de acţiune în acest domeniu, pe plan naţional şi local, se stabilesc 
avându-se în vedere prevederile Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile 
necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive. 
 

Federaţiile sportive naţionale organizează, conduc, controlează şi supraveghează 
activităţile şi competiţiile sportive oficiale la nivel naţional, în baza statutelor şi 
regulamentelor adoptate. Întreprind măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei, 
precum şi pentru promovarea spiritului de fair-play şi a toleranţei în activitatea sportivă. 
 

Comisia de disciplină a FRHG
1
 judecă abaterile disciplinare de la regulamentele FRHG 

săvârşite de sportivi, antrenori şi conducătorii cluburilor/structurilor sportive afiliate, precum 
şi al arbitrilor/oficialilor de pe gheaţă care participă la competiţiile naţionale (împreună cu un 
reprezentant al Colegiului Central al Arbitrilor – de regulă preşedintele sau vicepreşedintele 
Colegiului). 
 

Face recomandări secţiilor din cluburile sportive, cu privire la măsurile luate şi ce măsuri 
trebuie luate faţă de sportivii sau cadrele tehnice a căror comportare lasă de dorit. 
 

Rezolvă toate contestaţiile făcute de delegaţiile echipelor, dar acestea nu vor fi luate în 
discuţie dacă la contestaţia respectivă nu este ataşată chitanţa prin care se dovedeşte plata 
contestaţiei. 
 

Operează în carnetele de legitimare ale sportivilor, antrenorilor sau arbitrilor sancţiunile 
date de către Comisia de Disciplină. 
 

Ţine evidenţa tuturor sancţiunilor aplicate sportivilor, conducătorilor de echipe, 
cluburilor/structurilor sportive afiliate, arbitrilor, antrenorilor etc., în registrul special cu 
întocmirea de procese-verbale.  
 

De asemenea, ţine evidenţa Pedepselor de Rea Conduită, Pedepselor de Meci de Rea 
Conduită şi Pedepselor de Meci. 
 

Aduce la cunoştinţa Secretarului General sancţiunile aplicate. De asemenea, sancţiunile 
trebuie aduse la cunoştinţa Comisia Centrale de Competiţii, Colegiului Central de Arbitri şi 
cluburilor/structurilor sportive implicate. 
 

Se întruneşte ori de câte ori este nevoie. 
 

Se supune pe linie ierarhică Secretarului General al FRHG şi Biroului Federal.  
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Titlul I. Generalităţi 

  

 Art.1. Regulamentul de funcţionare al Comisiei de Disciplină 

1.1. Funcţionarea acestei instanţe sportive face obiectul unui regulament şi al unor 
măsuri disciplinare, stabilite de Comisia de Disciplină şi aprobate de Biroul Federal al 

FRHG. 

1.2. Preşedintele Comisiei de Disciplină nu poate aparţine unui club (asociaţie) de 
hochei pe gheaţă. Dacă, membrii comisiei aparţin unui club asociaţie, în cazul judecării unui 
component al acestui club, el se va abţine, iar votul Preşedintelui va fi decisiv. 
 

Art.2. Componenţa Comisiei de Disciplină 

2.1. Comisia de Disciplină se compune din Preşedinte, Vicepreşedinte şi  3 membri. 

2.2. Preşedintele Comisiei de Disciplină este numit de Biroul Federal, la propunerea 

Secretarului General. 

2.3. Membrii Comisiei de Disciplină sunt numiţi de Biroul Federal. 
 

Art.3. Abţinere şi recuzare 

3.1. Membrii Comisiei de Disciplină nu-şi pot exercita atribuţiile atunci când cazul în 
discuţie îi priveşte direct. Ei devin astfel incompatibili. 

 

Art.4. Exercitare 

4.1. Comisia de Disciplină îşi poate exercita atribuţiile în prezenţa a minimum 3 (trei) 
membri. Prezenţa Preşedintelui sau a Vicepreşedintelui comisiei este obligatorie pentru 
desfăşurarea şedinţei în condiţii regulamentare, iar în cazuri excepţionale Preşedintele 
poate mandata un membru. 
 

Art.5. Convocare Comisiei de Disciplină 

5.1. Comisia de Disciplină se convoacă de către Secretarul General al FRHG ori de 
câte ori este nevoie, prin e-mail sau telefonic.   

5.2. Comisia de Disciplină îşi desfăşoară activitatea la FRHG. Pe durata unor turnee 

cu mai multe etape zilnice, FRHG va numi o Comisie de Disciplină formată din 1 - 3 
persoane, care va fi comunicată la şedinţa tehnică a turneului respectiv. 

5.3. Şedinţele nu sunt publice. De la caz la caz Preşedintele, sau înlocuitorul său 
mandatat, poate declara şedinţa publică. 

 

Art.6. Deciziile 

6.1. Comisia de Disciplină ia decizii cu majoritate simplă de voturi. 

6.2. Nici un membru nu se poate abţine, cu excepţia prevăzută la art. 1.2. 
6.3. În caz de egalitate de voturi, votul Preşedintelui sau al înlocuitorului mandatat al 

acestuia este decisiv.  

 

Art. 7. Probe 

7.1. Deciziile Comisiei de Disciplină se bazează pe următoarele probe: 

a) raportul arbitrilor; 

b) raportul observatorului pentru arbitri; 

c) raportul observatorului federal; 

d) imagini video sau DVD; 

e) declaraţiile părţilor; 

f) declaraţiile martorilor;  
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g) constatările medico-legale; 

h) expertize;  

i) orice altă probă utilă, care serveşte la aflarea adevărului. 

 

Art.8. Audierea 

8.1. Părţile pot fi audiate în situaţia unor neclarităţi rezultate din administrarea 
probelor. 

8.2. Comisia de Disciplină poate decide audierea arbitrilor, observatorilor şi a 
oricăror alte persoane în interesul cauzei, pentru aflarea adevărului. 
 

Art.9. Decizii luate de arbitrii 

9.1. Măsurile luate de arbitri pe în timpul meciului pe gheaţă sunt definitive. 

 

Art.10. Măsuri disciplinare 

10.1. Comisia de Disciplină ia măsuri disciplinare conform prevederilor prezentului 
Regulament de Disciplină, Grila Pedepselor Suplimentare acordate de Comisia de 
Disciplină (Măsuri disciplinare suplimentare) şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

al FRHG, precum şi a hotărârilor stabilite de Biroul Federal. 
 

Art.11. Procedura şi competenţa de soluţionare a abaterilor disciplinare 

11.1. Nerespectarea Statutului, regulamentelor FRHG şi Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al FRHG sunt sancţionate de către Comisia de Disciplină în 
conformitate cu prezentul Regulament de Disciplină. 

11.2. Abaterile disciplinare ale arbitrilor sunt sancţionate în prima instanţă de către 
Colegiul Central al Arbitrilor şi comunicate Comisiei de Disciplină.  

11.3. Acţiunea poate fi deschisă pe baza repoartelor de joc şi de observare sau ca 

urmare a unei cereri (întâmpinare, memoriu, reclamaţie), adresate FRHG de către părţile 
care se consideră vătămate (cluburi, membrii acestora, arbitri, antrenori, jucători). Orice 
întâmpinare sau memoriu trebuie sa cuprindă: 

a) numele şi prenumele, precum şi calitatea sportivă a autorului; 

b) obiectul cererii cu detalierea motivelor şi a problemelor pe care se întemeiază; 

c) numele, prenumele şi martorilor, probe etc. 

d) întâmpinările, memoriile sau reclamaţiile vor trebui introduse în maximum 48 ore 
de la ora de disputare a jocului. 

 e) dovada introducerii în termen se face cu numarul de înegistrare la FRHG sau 

recipisa oficiului poştal. În acest caz se recomandă anunţarea prin fax a FRHG privind 
trimiterea cererii prin poşta. 

 f) dovada achitări taxei de contestaţie. 

11.4. FRHG, prin Comisia de Disciplină, va dispune dacă va aprecia ca necesară 
citarea părţilor, a martorilor şi a oricărei alte persoane, în cel mult 10 (zece) zile de la 
primirea cererii (întâmpinare, reclamaţie, memoriu). Părţile citate îşi vor putea susţine 
interesele în cauza directă sau prin delegaţi ai cluburilor de provenienţă, care vor prezenta 

împuterniciri scrise. Membrii organelor de conducere al FRHG nu pot presta servicii de 
delegaţi. 

11.5. După examinarea cauzei, audierea părţilor şi a martorilor, Comisia de 
Disciplină va decide, iar hotărârea va fi comunicată în scris cluburilor în cauză. 
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Art.12. Comunicarea deciziilor 

12.1. Deciziile Comisiei de Disciplină sunt comunicate părţilor, comisiilor centrale ale 

FRHG, sub fomă scrisă. 

12.2. Hotărârile Comisiei de Disciplină se comunică atât în scris cât şi prin e-mail. 

12.3. Hotărârile Comisiei de Disciplină sunt documente publice. Ele vor fi cuprinse în 

Buletinele Informative ale FRHG şi aduse la cunoştinţa presei. 
 

 Art.13. Norme, abateri, sancţiuni 

Art.13.1. Norme 

13.2. Normele de disciplină contribuie la desfăşurarea regulamentară a întregii 
activităţi hocheistice şi la dezvoltarea calitativă a hocheiului din România. 

13.3. Normele de disciplină se aplică cluburilor şi oficialilor care săvârşesc abateri: 

a) pe patinoarele descoperite sau acoperite unde se desfăşoară pregătirea sportivă 
sau se dispută jocuri publice; 

b) în sediul FRHG, al cluburilor, asociaţiilor sportive şi secţiilor de hochei pe gheaţă 
în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. 

c) Prin "oficiali" se înteleg: reprezentanţii oficiali ai FRHG, observatori, abitri, 
preşedinţi de cluburi şi secţii de hochei, manageri, antrenori, medici, maseuri, şi jucatorii / 
jucatoarele cluburilor/structurilor sportive de hochei, precum şi reprezentanţi ai Asociaţiilor 
Judeţene de Hochei pe Gheaţă şi Asociaţiile Municipale de Hochei pe Gheaţă. 
 

Art.14. Abateri 

14.1. Abaterea este fapta prin care se încalcă normele de etică sportivă, de joc şi 
competiţionale, de organizare şi de disciplină, fiind singurul temei legal pentru aplicarea 
sancţiunii. 

14.2. Abaterea constă dintr-o acţiune sau inacţiune, prin care se aduc prejudicii 
desfăşurării regulamentare a activităţii sportive şi pentru care se impune aplicarea unei 
sancţiuni.  
 

Art.15. Sancţiunea disciplinară 

15.1. Sancţiunea disciplinară constituie un mijloc de educare şi totodată o măsură de 
constrângere a cluburilor, jucătorilor şi oficialilor care au săvârşit acte de indisciplină, pentru 
prevenirea comiterii unor noi abateri şi asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a 
activităţii hocheistice. 

15.2. Cluburilor/structurilor sportive de hochei pe gheaţă li se pot aplica următoarele 
sancţiuni: 

a) avertisment; 

b) amendă; 

c) pierderea jocului cu 0 - 5; 

d) penalizarea cu puncte; 

e) disputarea jocului pe teren propriu fără public; 

f) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu; 

g) retrogradare; 

h) excludere. 

15.3. Oficialilor (reprezentanţii FRHG, observatori, arbitri, preşedinţi de cluburi şi 
secţii de hochei, manageri, antrenori, medici, maseuri, şi a jucătorilor/jucătoarelor, cluburilor 
şi secţiilor de hochei pe gheaţă, precum şi reprezentanţi ai Asociaţiilor Judeţene de Hochei 
pe Gheaţă şi Asociaţiilor Municipale de Hochei pe Gheaţă), le pot fi aplicate următoarele 
sanctiuni: 
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a) avertisment; 

b) amendă; 

c) suspendarea pentru o perioadă de timp sau un număr de jocuri (etape); 

d) excludere. 
 

Art.16.  Explicitarea sancţiunilor disciplinare 

16.1. Avertismentul este notificarea scrisă, prin care se atrage atenţia cluburilor şi 
oficialilor asupra abaterii comise. 

16.2. Amenda este sancţiunea care constă în obligaţia de a plăti o sumă de bani în 

contul FRHG, cuantumul şi termenul de plată fiind stabilite de Comisia de Disciplină sau 
Biroul Federal. Neplata amenzii în termenul fixat atrage, după hotărârea definitivă a 
Comlsiei de Disciplină, Comisiei Centrale de Competiţii, Legitimări şi a Comisiei de Apel, 

ridicarea dreptului de participare în competiţiile organizate de FRHG a cluburilor şi a 
oficialilor acestora pâna la plata amenzilor de către cei vinovaţi (sancţionaţi). 

16.3. Pierderea meciului cu 0-5 este sancţiunea disciplinară, care se apIică unei 
echipe aflată în culpă dacă rezultatul de pe teren este inferior. 

16.4. Penalizarea cu puncte este sancţiunea disciplinării care constă în scăderea 
unui număr de puncte din totalul celor realizate de echipa în culpă. În cazul penalizării cu 
puncte într-un campionat în plină desfăşurare jocurile se dispută conform programării 
iniţiale vor fi omologate cu rezultatul de pe teren, urmând ca echipei în culpă sa i se scadă 
punctele cu care a fost penalizată. 

16.5. Ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu este sancţiunea disciplinară 
care are drept consecinţă disputarea unuia sau a mai multor jocuri oficiale într-o altă 
localitate neutră, situată la o distanta de minimum 60 km de oraşul de reşedinţă. 

16.6. Dacă, abaterea aparţine în exclusivitate spectatorilor se poate decide 
desfăşurarea unuia sau a mai multor jocuri pe teren propriu cu porţile închise (fara 
spectatori). 

16.7. Retrogradarea este trecerea unui club/structură sportivă de hochei pe gheaţă 

afiliată la FRHG dintr-o categorie superioară într-o categorie inferioară. 

16.8. Excluderea este eliminarea unui club/structură sportivă afiliat FRHG sau a 

oficialilor din una sau mai multe competiţii organizate de FRHG. 
 

Art.17. Cumulul sancţiunilor 

17.1. Sancţiunile pot fi cumulate. 

17.2. Dacă, se săvârşesc mai muIte acte de indisciplină se aplică sancţiunea pentru 
fapta cea mai gravă. 
 

Art.18. Principii privind aplicarea sancţiunilor 

18.1. Toate sancţiunile disciplinare din prezentul regulament sunt validate de către 
Comisia de Disciplină. 

18.2. Comisia de Apel şi Biroul Federal au competenţa de a mări sau micşora 
sancţiunile, după caz. 

18.3. Circumstanţele atenuante sau agravante pot fi luate în considerare. 

18.4. Recidiva antreneaza automat o agravare a sancţiunii. 

18.5. Abaterile comise inainte sau dupa finalul jocului sunt sancţionate cu aceleaşi 
norme ca acelea comise în timpul jocului. 

18.6. Sancţiunile pronunţate au efect imediat.  
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Art.19. Recidiva  

19.1. Constituie recidivă săvârşirea unei noi abateri în termen de pâna la 3 (trei) luni 
calendaristici, socotiţi de la data sancţiunii anterioare. 

19.2. În caz de recidiviă, toate sancţiunile disciplinare prevăzute în Regulamentul de 
Disciplină şi Regulamentul Pedepselor Suplimentare acordate de Comisia de Disciplină 
(Măsuri disciplinare suplimentare) se pot majora pâna la dublarea lor. 

 

Art.20. Necunoaşterea regulamentului 

20.1. Nimeni nu poate invoca în apărarea sa necunoaşterea sau interpretarea 
greşită a normelor de disciplină şi a prevederilor regulamentelor FRHG. 
 

Art.21. Circumstanţe atenuante 

21.1. Constituie circumstanţe atenuante următoarele împrejurări: 

a) abatere sub influenţa unei ameninţări grave a integritătii corporale sau a 
demnităţii; 

b) activitate ireproşabilă pâna la comiterea abaterii; 

c) comportare sinceră în faţa Comisiei de Disciplină, la dezbaterea cauzei. 

21.2. În cazul aplicării circumstanţelor atenuante, sancţiunile disciplinare pot fi 
reduse. 
 

Art.22. Circumstanţe agravante 

22.1. Constituie circumstanţe agravante următoarele împrejurări: 

a) premeditare; 

b) savârşirea abaterii în grup; 

c) comiterea abaterii prin acte de violenţă; 

d) săvârşirea abaterii în stare de ebrietate; 

e) comiterea abaterii cu interes material; 

f) recidiva. 

22.2. În cazul aplicării circumstanţelor agravante sancţiunile disciplinare pot fi 
majorate. 
 

 Art.23. Criterii de aplicarea a sancţiunilor 

23.1. Suspendări 

23.2. Suspendările pentru un număr limitat de etape se execută începând cu primul 
joc oficial de la data pronunţării. 

23.3. Suspendările pentru perioade determinate se execută începând cu ziua în care 
au fost pronunţate. 

23.4. Pentru abateri grave comise în timpul unor jocuri amicale, interne sau 
internaţionale, Comisia de Disciplină poate pronunţa sancţiuni asemănătoare cu cele 
aplicabile la competiţiile oficiale, dacă este sesizată de oficialii prezenţi la săvârşirea 
abaterii. 
 

Art.24.2. Jucători suspendaţi 

 24.2. Folosirea la jocurile oficiale a jucătorilor în stare de suspendare, constituie o 

abatere gravă şi atrage pierderea jocului forfeit cu 0 - 5 de către echipa în culpă, precum şi 
dublarea sancţiunii celor suspendaţi. 
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Titlul II. Sancţiuni aplicabile cluburilor/structurilor sportive afiliate la FRHG 

 

Art.25. Încălcarea eticii sportive 

25.1. Cluburile/structurile sportive cu secţii de hochei pe gheaţă, afiliate la FRHG, 
care se fac vinovate de trucarea jocurilor oficiale, acordând în acest sens avantaje 
materiale persoanelor care pot facilita acest lucru prin calitatea pe care o au la aceste 
jocuri, vor fi excluse automat din campionat. Sumele dovedite ilicite, vor fi confiscate şi 

depuse în contul FRHG, iar persoanele implicate vor fi excluse din activitatea hocheistică şi 
sesizate, dupa caz, organelor de cercetare penale. 
 

Art.26. Presiuni asupra arbitrului 

26.1. Determinarea arbitrilor de a înapoia carnetul de legitimare pe care în prealabil îl 
reţinuseră se sancţionează cu: 

a) amendă de la 1.000 la 2.000 RON; 

b) suspendare minimum 6 (şase) luni a persoanelor vinovate. 

26.2. Determinarea arbitrilor de a înscrie în raportul oficial de joc sau raportul 
suplimentar, date neconforme cu realitatea sau de a modifica ceeea ce erau deja 
consemnate se sancţionează cu: 

a) amendă de la 1.000 la 2.000 RON; 

b) suspendare minimum 6 (şase) luni a persoanelor vinovate. 

 

Art.27. Presiuni asupra comisiilor de specialitate al FRHG 

27.1. Pentru presiuni de orice fel asupra comisiilor de specialitate ale FRHG 
exercitate de către Oficiali (reprezentanţii FRHG, observatori, arbitri, preşedinţi de cluburi şi 
secţii de hochei, manageri, antrenori, medici, maseuri, şi a jucătorilor/jucătoarelor, cluburilor 
şi secţiilor de hochei pe gheaţă, precum şi reprezentanţi ai Asociaţiilor Judeţene de Hochei 
pe Gheaţă şi Asociaţiilor Municipale de Hochei pe Gheaţă), se pot fi aplicate următoarele 
sancţiuni: 

a) amendă de la 2.000 la 4.000 RON; 

b) suspendare minimum 6 (şase) luni a persoanelor vinovate; 

c) sancţiunile de la pct. a) şi b) pot fi cumulate în funcţie de gravitatea faptelor. 
 

Art.28. Patinoare neregulamentare 

28.1. Cluburile/structurile sportive de hochei pe gheaţă care nu au luat măsurile 
necesare pentru desfăşurarea jocului în condiţiile de securitate şi sportivitate cerute de 
legislaţia în vigoare, de Statutul şi Regulamentele FRHG se sancţionează cu: 

a) avertisment; 

b) amenda de la 2.000 la 4.000 RON; 
 

Art.29.  Legitimarea şi transferarea frauduloasă a jucătorilor 

29.1. Legitimarea şi transferarea jucătorilor pe baza unor fraude se sancţionează cu: 

a) amendă de la 2.000 la 4.000 RON; 

b) pierderea cu 0 - 5 a jocurilor oficiale în care au fost folosiţi astfel de jucători sau 
jucătoare, cu condiţia ca aceştia să fi fost contestaţi în termenele şi condiţiile stipulate în 
regulamente; 

c) anularea transferurilor, jucătorii rămânând legitimaţi la cluburile sportive de la care 
provin. 
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Art.30. Transferarea jucătorilor 

30.1. Eliberarea a două sau mai multe acorduri (dezlegări) de transfer pentru acelaşi 

jucator/jucătoare la două sau mai multe cluburi şi neanunţate prin comunicare la FRHG se 
sancţionează cu: 

a) amendă de la 1.000 la 2.000 RON; 

b) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioadă competiţională de minimum 3 
(trei) luni. 

30.2. Documente de transfer şi legitimare. Frauda dovedită în actele de transfer şi 
legitimare a jucătorilor se sancţionează cu: 

a) amendă de la 3.000 la 5.000 RON; 

b) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioadă competiţională de minimum 6 
(şase) luni. 
 

Art.31. Viza anuală şi viza medicală 

31.1. Folosirea unor jucători care nu au viză anuală se sancţionează cu: 

a) amendă de la 1.500 la 3.000 RON, şi pierderea jocului cu 0 – 5. 

31.2. Folosirea unor jucători care nu au viză medicală de specialitate, conform 

prevederilor Statutului, Regulamentelor FRHG şi a Legii nr. 69/2000 se sancţionează: 

a) amenda de la 1.500 la 3.000 RON şi pierderea jocului cu 0 - 5. 
 

Art.32. Asistenţa medicală 

32.1. Nerespectarea prevederilor regulamentare privind asistenţa medicală şi 
ambulanţa cu dotările specifice, conform legislaţiei în vigoare se sancţionează cu: 

a) amendă de la 1.500 la 3.000 RON; 

b) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu pentru 1 (una) etapă/1 (un) 
turneu. 

c) sancţionarea persoanelor vinovate cu amendă de la 1.000 la 2.000 RON. 

d) în cazul unei accidentări cu consecinţe, determinate de neasigurarea asistenţei 
medicale regulamentare, echipa organizatoare este răspunzătoare de urmările accidentului. 
 

Art.33. Asigurarea baremului pentru arbitri 

33.1. Refuzul plăţii sumelor datorate arbitrilor, conform hotărârilor Biroului Federal se 
sancţionează cu: 

a) amendă de la 1.000 la 1.500 RON; 

b) ridicarea dreptului de a participa în competiţie până la achitarea restanţelor. 
 

Art.34. Măsurile de ordine 

34.1. Accesul publicului peste capacitatea sălii (minus 10%). 

34.2. Accesul persoanelor în incinta terenului de joc sau la vestiare (cu excepţia 

celor prevăzute în regulamentele FRHG). 

34.3. Neasigurarea condiţiilor de înregistrare video, de exercitare a profesiei de 
ziarist şi fotoreporter.  

34.4. Încălcarea măsurilor de ordine de la art.34.1, art.34.2. şi art.34.3. se 
sancţionează cu: 

a) amendă de la 2.000 la 4.000 RON; 

b) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu pentru minimum 1 (una) etapă/1 
(un) turneu. 
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 34.5. Cluburile/structurile sportive sunt responsabile pentru incidentele provocate de 
jucători la sfârşitul jocului, respectiv bătaie generală, întreruperea jocului, retragerea de pe 
gheaţă şi se sancţionează cu: 

a) amendă de la 3.000 la 5.000 RON; 

b) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioadă competiţională de minimum 6 
(şase) luni. 

 34.6. Neasigurarea măsurilor de ordine privind îndeplinirea condițiilor de securitate şi 

siguranța participanţilor care sunt reglementate de prevederile Legii nr. 4/09.01.2008, 

modificată şi completată cu Legea nr. 10/06.01.2012 privind prevenirea şi combaterea 
violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive şi de regulamentele FRHG se 
sancţionează cu: 

 a) amendă de la 2.000 la 4.000 RON; 

 b) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioadă competiţională de minimum 1 
(una) lună/1 (un) turneu. 
 

Art.35. Incidente provocate de spectatori 

35.1. Bruscarea, ameninţarea, lovirea arbitrilor sau persoanelor oficiale înainte, în 
timpul, în pauză sau după îneheierea jocului se sancţionează cu: 

a) amendă de la 1.500 la 3.000 RON; 

b) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu pentru minimum 2 (două) etape/ 
1 (un) turneu. 

35.2. Vătămarea gravă a persoanelor oficiale se sancţionează cu: 

a) amenda de la 2.000 la 4.000 RON; 

b) ridcarea dreptului de organizare pe teren propriu pentru minimum 6 (şase) 
etape/2( două) turnee. 

c) excluderea din campionatele organizate de FRHG. 

d) pentru vătămarea integrităţii corporale, cei vătămaţi pot sesiza organele de 
urmarire penală. 

35.3. Pătrunderea nejustificată pe suprafaţa de joc (în timpul jocului) sau aruncarea 
cu obiecte pe teren se sancţionează cu: 

a) amendă de la 1.000 la 3.000 RON; 

b) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu pentru minimum 1 (una) etapă/1 
(un) turneu. 

c) dacă, jocul nu s-a mai reluat, pierderea jocului cu 0 – 5 de către echipa gazdă. 

35.4. Scandaluri, comportare necivilizată, injurii, calomnii şi insulte la adresa 
oficialilor echipei adverse şi suporterilor acestuia se sancţionează cu: 

a) amendă de la 1.000 la 2.000 RON; 

b) organizarea jocului cu porţile închise pentru minimum 2 (două) etape/1 (un) 
turneu; 

c) ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu pentru minimum 2 (două) 
etape/1 (un) turneu. 
 

 Art.36. Conducerea jocului 

36.1. Refuzul de a disputa jocul, atunci când arbitrii delegaţi nu se prezinta la joc, din 
diferite motive, ei fiind înlocuiţi conform Regulamentului Oficial de Joc se sancţionează cu: 

a) pierderea jocului cu 0 - 5. 
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Art.37. Schimbarea datelor oficiale de disputare a jocurilor  

37.1. Schimbarea datelor oficiale de disputare a jocurilor (ora, ziua, teren, localitate), 

fără acordul FRHG se sancţionează cu: 

a) pierderea jocului cu 0 - 5; 

b) amendă de la 1.000 la 3.000 RON. 
 

Art.38. Participarea jucătorilor la jocuri amicale 

38.1. Folosirea jucătorilor aparţinând altor echipe la jocurile amicale, interne sau 

internaţionale, fără acordul echipelor unde au drept de joc, dacă FRHG este sesizată în 
scris de către clubul unde este legitimat jucătorul, clubul care l-a folosit va fi sancţionat cu: 

a) amenda de la 1.000 la 1.500 RON. 
 

Art.39. Prezentarea la jocurile oficiale  

39.1. Prezentarea la jocurile oficiale, altfel decât în condiţiile prevazute în 
Regulamentul Oficial de Joc„ (IIHF Official Rule Book) şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţíonare a FRHG, se sancţionează cu: 

a) amenda de la 1.000 la 2.000 RON; 

b) pierderea jocului cu 0 - 5 de către una sau ambele echipe. 

 39.2. Neprezentarea la un joc oficial se sancţionează astfel: 

 a) la prima neprezentare: forfeit/pierderea jocului cu 0-5 şi 5.000 RON amendă, 

penalizare  minus 3 (trei) puncte în clasamentul campionatului în curs; 

 b)  la a doua neprezentare excluderea din campionatul naţional respectiv. 

39.3. Întârzierea la jocurile oficiale, dar prezentarea înainte de expirarea celor 15 
minute regulamentare se sancţionează cu: 

a) amendă de la 1.000 la 1.500 RON; 

b) în caz de recidivă de la 1.500 la 2.500 RON. 
 

Art.40. Refuzul de a relua jocul, întreruperea şi retragerea de pe gheaţă 

40.1. Refuzul unei echipe de a relua jocul în 30 secunde, atunci când ea se află pe 
gheaţă, iar conducera echipei a fost atenţionată de arbitrul de centru, se va sancţiona cu: 

a) pierderea jocului cu 0-5; 

b) amendă de la 3.000 la 5.000 RON; 

c) cele două sancţiuni prevăzute la pct. a) şi b) se vor cumula în mod obligatoriu.   

40.2. Retragerea nejustificată de pe gheaţă şi refuzul de a mai continua jocul sau 
revenirea în maximum 2 minute de la atenţionarea arbitrului de centru, indiferent de motivul 
invocat, se sancţionează cu: 

a) pierderea jocului cu 0 - 5; 

b) amendă de la 3.000 la 5.000 RON; 

c) cele două sancţiuni prevazute la pct. a) şi b) se vor cumula în mod obligatoriu. 

40.3. Întreruperea jocului. În situaţia în care jocul nu începe în timp regulamentar, 
sau este întrerupt şi nu poate continua din cauza uneia sau a ambelor echipe se 
sancţionează cu: 

a) pierderea jocului cu 0 - 5 atunci când este în cauză o singură echipă; 

b) pierderea jocului cu 0 - 5 de către ambele echipe, atunci când sunt în cauză 
ambele echipe; 

c) amendă de la 3.000 la 5.000 RON când ambele echipe sunt în cauză; 

d) în funcţie de situaţie cele două sancţiuni prevazute la pct. a) şi b) se vor cumula 

cu pct. c) în mod obligatoriu. 
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Art.41. Jocurile publice în ţară şi străinătate 

41.1. Nerespectarea condiţiilor prevăzute de Regulamentul de Organizare şi 
Funcţíonare a FRHG privind organizarea şi participarea la astfel de jocuri se sancţionează 
cu: 

a) amendă de la 1.500 la 3.000 RON; 

b) suspendarea dreptului de organizare şi participare la astfel de jocuri pe o 
perioada de minimum 1 an de zile. 

41.2. Organizarea turneelor şi a jocurilor amicale, interne şi internaţionale şi 

participarea la astfel de jocuri fără respectarea regulamentelor FRHG se sancţionează cu: 

a) amendă de la 2.000 la  5.000 RON; 

b) suspendarea de la astfel de activităţi pe o perioadă competiţională de minimum 6 
(şase) luni pentru turneele şi jocurile amicale interne şi minimum 1 (un) an pentru cele 
internaţionale. 

 41.3. Participarea jucătorilor la jocuri interne şi internaţionale amicale ale altor 
echipe, fără acordul clubului la care are drept de joc se sancţionează: 

 a) amendă de la 1.000 la 2.000 RON; 

 b) suspendarea din activitatea competiţională pentru minimum 4 etape. 

 41.4. Participarea jucătorilor la jocurile oficiale, pe fals la alte echipe, se 
sancţionează: 

 a) pierderea jocului cu 0 – 5; 

 b) amenda de la 1.000 la 2.000 RON; 

 c) suspendarea din activitatea competiţională pentru minimum 3 luni / 2(două) 
turnee. 

 

Art. 42. Dopajul 

42.1. Jucătorii depistaţi pozitiv la controlul anti-doping, precum şi refuzul jucătorilor 
de a participa la controlul anti-doping se sancţionează cu: 

a) amendă de la 2.000 la 4.000 RON; 

b) suspendarea din activitatea competiţională pentru minimum 6 (şase) luni. 

 42.2. Persoanele oficiale implicate în dopajul jucătorilor se sancţionează cu: 

 a) amendă de la 2.000 la 4.000 RON; 

 b) suspendarea din activitatea competiţională pentru minimum 1 (un) an; 

 c) în caz de recidivă excluderea din activitatea sportivă. 
 

Art.43.  Loturile naţionale 

43.1. Cluburile au obligaţia de a trimite jucătorii selecţionaţi la echipa naţională 
atunci când sunt convocaţi pentru pregătire, cantonamente şi jocuri. Nerespectarea 
convocărilor trimise de FRHG cluburilor se sancţionează cu: 

a) amendă de la 2.000 la 5.000 RON pentru fiecare jucător care nu s-a prezentat la 
echipa naţională. 

43.2. Lipsa de preocupare pentru asigurarea pregătirii sau tratamentului medical în 
cadrul cluburilor a jucătorilor selecţionaţi la echipa naţională. 

Se sancţionează cu: 

a) amendă de la 1.000 la 1.500 RON. 

43.3. Folosirea în jocuri publice amicale sau turnee a jucătorilor selecţionaţi aflaţi în 
stare de accidentare, pe durata convocării loturilor sau a tratamentului fixat de INMS 
Bucureşti. 

Se sancţionează cu: 

a) amendă de la 1.000 la 2.000 RON. 
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43.4. Întârzierea, neprezentarea sau nerespectarea regulamentului de ordine 
interioară a loturilor naţionale se sancţionează cu: 

a) trimiterea jucătorului înapoi la clubul său, 

b) în caz de întârziere, suspendare din activitatea competiţională minimum 3 (trei) 
etape / 1 (un) turneu; 

c) în caz de neprezentare, suspendare din activitatea competiţională minimum 6 
(şase) etape / 2 (două) turnee; 

d) în caz de nerespectarea regulamentului de ordine interioară, în funcţie de 
gravitatea faptei suspendarea din activitatea competiţională minimum 3 (trei) etape / 1 (un) 
turneu. 
 

Art.44. Raporturile cu Oficialii FRHG, Oficialii meciului şi Observatorii FRHG 

44.1. Nerespectarea dispoziţiilor date de FRHG, prin comisiile de specialitate, în 

conformitate cu Statutul şi regulamentele FRHG, reglementările internaţionale ale IIHF 
(Federaţia Internaţională de Hochei pe Gheaţă) sau hotărârile Biroului Federal se 
sancţionează cu: 

a) averstiment pentru preşedintele clubului / secţiei de hochei; 

b) amendă de la 1.000 la 2.000 RON; 

c) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioadă competiţională de minimum 3 
(trei) luni. 

44.2. Nerespectarea dispoziţiilor date de Oservatorii FRHG, sau Observatorii pantru 
Arbitri, în legătură cu desfăşurarea regulamentară a jocului, înainte, în timpul sau după 
terminarea lui se sancţionează cu: 

a) amendă de la 1.000 la 3.000 RON; 

b) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioadă competiţională de minimum 1 
(una) lună /1 (un) turneu. 

44.3. Lovirea şi bruscarea oficialilor FRHG înainte, în timpul, în pauză, sau după 
terminarea jocului se sancţionează cu: 

a) amendă de la 1.000 la 3.000 RON; 

b) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioadă competiţională de minimum 6 
(şase) luni; 

c) excluderea persoanelor vinovate din activitatea competiţională; 

44.4. Vătămarea gravă a oficialilor, vătămări care au necesitat spitalizarea, se 
sancţionează cu: 

a) amendă de la 2.000 la 4.000 RON; 

b) excluderea din activitatea competiţională a persoanelor care au produs 
vătămarea. 

 44.5. Jignirea sau ameninţarea oficialilor FRHG, Oservatorii FRHG sau Observatorii 
pantru Arbitri, de către oficialii echipelor se sancţionează cu: 
 a) amendă de la 1.000 la 2.000 RON; 

 b) suspendare minimum 2 (două) etape 1 (un) turneu; 

 c) suspendarea pe o perioadă competiţională de minimum 3 (trei) luni. 

 44.6. Bruscarea sau amenintarea persoanelor oficiale care fac parte din delegaţia 
echipei oaspete de către persoanele oficiale ale echipei gazdă se sancţionează: 

a) amenda de la 1.000 la 2.000 RON; 

b) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioadă competiţională de minimum 6 
(şase) luni. 
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44.7. Expresiile cu caracter jignitor, injurios, calomnios, adresate persoanelor 

oficiale, arbitri, observatori, conducători, jucători, reprezentanţi FRHG se ancţionează cu: 

a) amendă de la 1.000 la 2.000 RON; 

b) suspendare din activitatea competiţională pentru minimum 1 (una) lună. 

44.8. Persoanele oficiale înscrise în raportul oficial al meciului altele decât jucătorii 
care se fac vinovaţi de proteste repetate la deciziile arbitrilor, pătrunderea în terenul de joc 
fără aprobare, gesturi nesportive sau obscene se sancţioneaza cu: 

a) avertisment; 

b) amendă de la 500 la 1.000 RON; 

c) suspendare minimum 1 (una) etapă. 

44.9. Încălcarea unor prevederi regulamentare privind refuzul de a pune la dispoziţia 
oficialilor jocului date despre jucătorii contestaţi, sau refuzul de a completa / semna raportul 
de observare sau de joc se sancţionează cu: 

a) amendă de la 500 la 1.000 RON; 

b) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioadă competiţională de minimum 
1(una) lună/1 (un) turneu. 

44.10. Declaraţiile în mass-media cu caracter jignitor sau calomnios la adresa 

FRHG, persoanelor oficiale, oficialilor FRHG  sau prezentarea tendenţioasă a unor situaţii 
neconforme realităţii, după audierea părţilor şi verificarea probelor de către Comisia de 
Disciplină se sancţionează cu: 

a) amendă de la 2.500 la 5.000 RON; 

b) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioadă competiţională de minimum 3 
(trei) luni. 

44.11.  Lipsa de sinceritate, inducerea în eroare, prezentarea de date false la FRHG 

sau la comisiile FRHG se sancţionează cu: 

a) amenda de la 1.000 la 3.000 RON; 

b) suspendarea persoanelor vinovate pe o perioadă competiţională de minimum 6 
(şase) luni. 

 

Art.45. Etica sportivă, incidente 

45.1. În cazul abaterilor referitoare la etica sportivă sau la incidente provocate 
înainte, în timpul, în pauză sau după încheirea jocului, jucătorii sunt asimilaţi ca oficiali şi 
membri ai cluburilor şi li se vor aplica sancţiunile prevăzute în prezentul regulament, statut 

şi regulamentele FRHG, corespunzătoare implicării lor. 

 

Titlul III. Sancţiuni dictate de cluburi, asociaţiile de hochei pe gheaţă afiliate la FRHG 
 

Art. 46.  Sancţiunile pronunţate de cluburi sau asociaţiile de hochei pe gheaţă. 

46.1. Sancţiunile pronunţate de cluburi sau asociaţiile de hochei pe gheaţă afiliate la 

FRHG propriilor membri, antrenorilor, jucătorilor sau altor persoane, sunt valabile numai 
dacă au fost respectate următoarele condiţii: 

a) hotărârea întruneşte majoritatea simplă a voturilor membrilor Consiliului Director, 
Consiliul de Administratie sau a altui for decizional al clubului/structurii sportive respective; 

b) hotărârea a fost comunicată în scris persoanelor sancţionate, în termen de 3 (trei) 
zile de la pronunţare; 

c) înaintarea la Comisia de Disciplină a FRHG a unui act oficial cu prezentarea 
cauzei, în termen de 7 (şapte) zile de la pronunţare, pentru ratificare. 

46.2. După ratificarea sancţiunilor, hotărârile pot fi atacate conform procedurii 
stabilite de prezentul regulament. 
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46.3 Sanctiunile vor fi trecute in registrul de evidenta al Comisiei de Disciplina al 

FRHG. 

 46.4. Sancţiunile hotărâte pentru perioade de timp nedeterminate sunt respinse ca 
neregulamentare. 

46.5. Hotărârile de sancţionare vor fi luate în conformitate cu regulamentul de ordine 
interioara a clubului. 

46.6. Orice hotărârea de suspendare peste 6 (şase) luni sau excludere din 

activitatea competiţională va fi obligatoriu ratificată de Biroul Federal. 

46.7. Recidiva se va lua în considerare dacă abaterile anterioare au fost anunţate şi 

înregistrate la Comisia de Disciplina a FRHG. 
 

Titlul IV. Sancţiuni disciplinare dictate oficialilor jocului 
 

Art.47. Abaterile disciplinare săvârşite de arbitri 

47.1. Abaterile disciplinare săvârşite de arbitri, în raport cu gravitatea lor, vor fi 
sancţionate cu: 

a) avertisment; 

b) suspendare pe timp limitat; 

c) retrogradare; 

d) retragerea calităţii de arbitru internaţional; 

e) excluderea definitivă din arbitraj. 

47.2. Avertismentul constă în atenţionarea scrisă a arbitrului asupra abaterilor 
disciplinare săvârşite şi a consecinţelor în caz de repetare. 

47.3. Suspendarea constă în interzicerea activităţii de arbitru pe termen de la 
minimum 1- 3 etape (turneu) la maximum 1 (un) an competiţional. 

47.4. Retrogradarea constă din trecerea arbitrului, pe timp limitat sau neIimitat dintr-
o categorie ierarhică superioară într-una inferioara (ex. categoria de vârstă copii). 
Retrogradarea va fi întotdeauna cumulata cu o suspendare de 3 (trei) luni. 

47.5. Excluderea definitivă din activitate, constă în radierea din evidenţe şi 
interzicerea de a mai activa ca arbitru de hochei pe gheaţă. 

47.6. Abaterile se judecă în baza sesizărilor primite şi a probelor depuse de Colegiul 
Central de Arbitri.  

47.7. Circumstanţele atenuante se consideră acele împrejurări care pot determina 
reducerea sancţiunii disciplinare. Pot constitui circumstanţe atenuante: 

a) conduita ireproşabilă a arbitrului înainte de săvârşirea abaterii; 

b) sinceritatea manifestată de arbitru în cursul desfăşurării acţiunii disciplinare; 

c) provocarea; 

d) legitima apărare. 

47.8. Circumstanţele agravante se consideră acele împrejurări care pot determina 
aplicarea unor sancţiuni mai severe, în funcţie de gravitatea şi urmările faptei comise. De 
asemenea, poate constitui circumstanţă agravantă şi comiterea unor abateri disciplinare în 
decurs de 1 (un) an de la ultima sancţiune. 
 

Titlul V. Căile de atac 

 

Art.48. Apelul 

48.1. Asupra deciziilor de sancţionare se poate face apel la Comisia de Apel. 

48.2. Comisia de Apel se compune din Preşedinte şi 2 membri, numiţi de Adunarea 

Generala. Membrii comisiei nu pot aparţine Biroului Federal şi nici altor comisii ale FRHG. 
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48.3. Comisia de Apel îşi poate exercita atribuţiile regulamentare în prezenţa a 3 
(trei) membri, dintre care unul trebuie sa fie Preşedintele. Comisia de Apel ia decizii cu 

majoritate de voturi. Comisia de Apel este convocata de Secretarul General al FRHG. Prin 
e-mai şi/sau telephonic. 

 

Art.49. Efectul suspendării, procedură 

49.1. Declararea apelului nu suspendă executarea hotărârilor pronunţate în prima 
instanţă. 

49.2. Partea care înaintează apelul are dreptul de a consulta dosarul cauzei. 
Preşedintele Comisiei de Apel apreciază şi decide cu privire la comunicarea apelului unei 
eventuale părţi adverse. În acest caz se va acorda un termen, la cerere, pentru luarea la 
cunoştinţă despre faptele care se reţin şi pentru depunerea probelor în formularea apărării. 

49.3. Judecarea apelului se poate face şi în lipsa părţilor. Deciziile luate sunt 
comunicate în scris părţilor, sunt executorii şi pot fi făcute publice. 
 

Art.50. Recursul extraordinar 

50.1. Împotriva hotărârilor Comisiei de Apel se poate introduce Recurs Extraordinar 
Ia Biroul Federal în termen de 5 (cinci) zile de la notificarea deciziei. Recursul trebuie însoţit 
de o taxă egală cu taxa de apel (vezi grila de taxe). 
 

Art. 51. Instanţa supremă de atac 

51.1. Biroul Federal este ultima instanţă de judecată. 

51.2. Biroul Federal se poate sesiza din oficiu pentru orice încălcare a Statutului şi 

regulamentelor în vigoare ale FRHG: 

a) poate sesiza în orice moment Comisia de Disciplină pentru orice caz pe care îl 
consideră necesar; 

b) poate sesiza în orice moment Comisia de Apel cu orice caz în care consideră că 
nu au fost aplicate corect prevederile regulamentare de către prima instanţă; 

c) poate promova din oficiu Recurs Extraordinar pentru orice cauză în care 
consideră că nu au fost aplicate corect prevederile regulamentare de către Comisia de 
Apel; 

d) poate judeca Recursurile Extraordinare introduse în termen de către părţiIe 
declarate justificat atinse de hotărârile Comisiei de Apel. 

e) Hotărârile Biroului Federal sunt definitive şi executorii. 
 

 Art.52. Precizări şi dispoziţii finale 

52.1. Orice caz neprevăzut în prezentul Regulament de Disciplină poate fi extins şi 
analizat prin analogie cu alte cazuri asemănătoare. DeciziiIe Iuate în astfel de cazuri sunt 
ratificate de Biroul Federal. 

52.2. Prevederile prezentului Regulament de Disciplină vor fi aplicate de către 
Comisia de Disciplină, şi asociaţiilor judeţene şi municipale de hochei pe gheaţă în 
competiţiile şi activităţile proprii desfăşurate în teritoriiIe de competenţă (raza judeţuIui 
respectiv). 

52.2. Sancţiunile prevăzute în Regulamentul de Disciplină se aplică şi oficialilor care 
urmăresc un joc de hochei pe gheaţă în calitate de spectatori şi au abateri de la etica 
sportivă. 

52.3. Radierea, excluderea şi retrogradarea echipelor sau oficialilor, precum şi 
sancţiunile dictate pe o perioadă mai mare de 6 (şase) luni vor fi ratificate de catre Biroul 
Federal, la propunerea Comisiei de Disciplină. 
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52.4. Sancţiunile aplicate arbitrilor sunt propuse de Colegiul Central al Arbitrilor şi 
judecate de Comisia de Disciplină a FRHG. Sancţiunile disciplinare prevăzute în prezentul 
Regulament de Disciplină intră în competenţa decizională a Comisie de Disciplină a FRHG. 

52.5. Sancţiunile dictate împotriva sportivilor şi tehnicienilor nominalizaţi în loturile 
naţionale la data comiterii abaterii, vor fi discutate şi ratificate de către Biroul Federal. 

52.6. Nimeni nu poate invoca în apărarea sa necunoaşterea sau interpretarea 
greşita a normelor de disciplină şi a prevederilor prezentului Regulament de Disciplină. 

52.7. Prezentul regulament sancţionează toate abaterile de la prevederile 
regulamentelor FRHG. Nu se vor lua în discuţie abaterile mai vechi de 3 (trei) luni, dacă 
acestea nu au fost sancţionate la vremea respectivă de FRHG sau organele competente. 

52.8. Sumele restante în urma amenzilor prevăzute în prezentul regulament şi care 
vor fi depuse în contul FRHG, constituie venituri poprii. 

52.9. Principiul constituţional privind accesul liber la justiţie este garantat. Orice 
persoană, în condiţiile în care se consideră lezată într-un drept al său printr-o măsură 
disciplinară prevăzută în prezentul regulament, se poate adresa justiţiei pentru apărarea 
drepturilor sale legitime. Procedura de judecată este, în acest caz, cea corespunzătoare 
procesului judiciar, dar numai după ce au fost epuizate toate prevederile regulamentare 

stipulate de Statutul FRHG. 

 

 Art.53. Autoritatea disciplinară  

 53.1. Autoritatea disciplinară în baza conceptului din Legea Educatiei Fizice şi 
Sportului nr. 69/2000, cu referire directă la titlul V - Autoritatea Disciplinara, se exercită 
potrivit competenţelor date prin lege. 

 53.2. Autoritatea disciplinară în sport se exercită deplin şi legitim potrivit: 

 a) competenţelor date de lege pentru exercitarea dreptului de supraveghere şi 
control al structurilor sportive de către organul administraţiei publice centrale de specialitate 
pentru sport; 

 b) statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale, asociaţiilor judeţene şi 
ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, ligilor profesioniste şi Comitetului Olimpic 
Român. 

 53.3. Puterea disciplinară dă titularilor legitimi, enumeraţi la mai sus, facultatea de a 
investiga şi, după caz, de a sancţiona persoanele şi cluburile/structurile sportive în culpă. 

 53.4. Modalitatea de exercitare a autorităţii disciplinare se realizează prin: 

 a) un sistem coerent de sancţiuni, corespunzător domeniilor respective, gradat, în 
funcţie de gravitatea faptelor; 

 b) diferenţierea graduală a faptelor, aplicarea sancţiunilor, excluderea posibilităţii 
dublei sancţiuni pentru aceeaşi faptă, excluderea retroactivităţii în aplicarea sancţiunilor şi 
interdicţia de a da sancţiuni pentru fapte săvârşite anterior momentului comiterii faptei în 
cauză; 

 c) cauze sau împrejurări care scutesc, atenuează sau agravează răspunderea 
făptuitorului şi cerinţele pentru stingerea sau suspendarea sancţiunii; 

 d) competenţele privind cercetarea faptei, determinarea şi aplicarea sancţiunii; 

 e) garantarea dreptului la apărare, stabilind căile de atac împotriva sancţiunilor 
aplicate. 

 53.5. Revocarea recunoaşterii funcţionării oricărei structuri sportive este de 
competenţa Ministerului Tineretului şi Sportului şi se va produce în următoarele cazuri: 
 a) scopul sau obiectul de activitate al structurii sportive respective a devenit ilicit, 
contrar bunelor moravuri, ordinii publice şi siguranţei naţionale; 

 b) structura sportivă, fără a fi autorizată, urmăreşte un alt scop decât cel pentru care 
s-a constituit şi pe care l-a declarat; 
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 c) deciziile adunării generale sunt luate cu încălcarea dispoziţiilor statutare, actelor 
constitutive şi ale legii; 

 d) revocarea de drept a recunoaşterii funcţionării, ca urmare a dizolvării şi lichidării 
unei structuri sportive. 

 53.6. Revocarea recunoaşterii funcţionării unei structuri sportive se face prin ordin al 
Ministrului Tineretului şi Sportului, pe baza constatărilor rezultate din supravegherea şi 
controlul organelor enunţate la art. 46 din Legea 69/2000 şi are ca efect, după caz, 
suspendarea temporară a Certificatului de identitate sportivă sau radierea din Registrul 
sportiv a structurii sportive respective. 

 53.7. Împotriva ordinului de revocare a recunoaşterii funcţionării unei structuri 
sportive, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. d) din Legea 69/2000, cel care se 
consideră nedreptăţit se poate adresa instanţei de judecată în termen de 30 de zile. 

 53.8. De la data declanşării acţiunii de atac menţionate la alin. (3) şi până la 
pronunţarea hotărârii definitive a instanţei de judecată ordinul de suspendare temporară a 
Certificatului de identitate sportivă sau de revocare a structurii sportive în cauză se 
suspendă. 

 53.9. În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) din Legea 69/2000, Ministerul Tineretului şi 
Sportului sesizează instanţa competentă, în vederea pierderii personalităţii juridice a 
structurii sportive. 

53.10.Comisia de disciplină a Federaţiei Naţionale va avea o sarcină suplimentară în 
baza Titlului XIII din Legea Educariei Fizice şi Sportului nr.  69/2000, respective Prevenirea 
violenţei în sport şi lupta împotriva dopajului. 
 

 Art.54. Măsuri disciplinare suplimentare acordate de Comisia de disciplină 

 54.1. Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă poate 

dispune conform prezentului regulament folosind Regulamentul Oficial de Joc  2014-2018 

al IIHF (Federaţia Internaţională de Hochei pe Gheaţă) care guvernează jocul de hochei pe 
gheaţă sancţiunile disciplinare suplimentare în etape şi pecuniar. Regulamentul pedepselor 
suplimentare face parte din Regulamentul Comisiei de Disciplină al Federaţiei Române de 
Hochei pe Gheaţă. 

 54.2. Forurile Superioare în Drept al FRHG, respectiv Comisia de Disciplină trebuie 
să aibă posibilitatea de a suspenda şi sancţiona jucătorul sau oficialul echipei pentru 

nerespectarea Regulamentul Oficial de Joc  2014-2018.  

 54.3. Comisia de Disciplină conform deciziei Biroului Federal din 27.08.2014 

trebuie să decidă în 24 ore dacă va dicta pedeapsă/pedepse suplimentare 

jucătorului/jucătorilor sancţionaţi conform Regulamentului Oficial de Joc. 

 54.4. Regulamentului Oficial de Joc 2014-2018 al IIHF, Regula 5 - 

AUTORITĂŢILE COMPETENTE ŞI DISCIPLINĂ, prevede la pct. i. "Autorităţi 

competente" se referă în special la organismele de conducere şi supraveghere al 
jocului(urilor) desfasurat(e). Suplimentar faţă de oficialii de pe gheaţă, toate jocurile din 

campionatele FRHG şi competiţiile IIHF sunt supervizate de un Observator pentru arbitri şi 
eventual, de o comisie de disciplină sau un reprezentant al acestuia (Observatorul Federal). 
Acţiunile flagrante care dau dovadă de nerespectarea regulilor de joc pot fi sancţionate 
după joc de Autorităţile Competente şi Disciplină.  

 54.5. Regulamentului Oficial de Joc  2014-2018 al IIHF, Regula 7 - FORURI 

SUPERIOARE ÎN DREPT prevede următoarele: Forurile în drept sunt cele care 
supraveghează conduita jucătorilor şi oficialilor echipelor în timpul unui joc. Altfel spus 
suplimentar privind suspendarea impusă sub incidenţa regulamentului oficial de joc 

Forurile Superioare în Drept pot, oricând după terminarea meciului, să analizeze orice 
incident şi pot dicta suspendări suplimentare pentru orice infracţiune comisă pe sau în afara 
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suprafeţei de gheaţă oricând, înainte, în timpul sau după terminarea meciului, chiar dacă 
aceste infracţiuni au fost sau nu penalizate de către oficialii de pe gheaţă. 

 54.6. Comisia de Disciplină acordă pedepse suplimentare conform Grilei de 

pedepse suplimentare, care face parte integrantă din Regulamentul de Disciplină 
aprobată în şedinţa de Birou Federal şi Adunarea Generală din 27.08.2014 și actualizat în 
şedinţa de Birou Federal şi Adunarea Generală din 05.08.2015. 

 54.7. Prezentul Regulament de Disciplină înlocuieşte orice alte tipărituri anterioare 
ale acestui regulament sau format electronic. 
 

 Prezentul regulament a fost aprobat de către Biroul Federal în şedinţa din data de 

05.08.2015 şi va intra în vigoare, începând cu data de 01.09.2015. Prezentul regulament a 

fost aprobat de către Adunarea Generală din data de 05.08.2015. 


