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CODUL DE DISCIPLINĂ ȘI ARBITRAJ AL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE MOTOCICLISM 

(Aprobat în Adunarea Generală a FRM din 05.03.2016) 

 

 

1.    PRINCIPII 
 
 Responsabilitățile, obligațiile și puterile entităților interne și ale delegaților FRM sunt 
trasate în Statutul FRM și în Regulamentul de Funcționare FRM. 
 
 În mod similar, obligațiile ce revin în sarcina participanților, oficialilor și organizatorilor 
evenimentelor sportive sau turistice sunt evidențiate în regulamentele fiecărei discipline sau în 
oricare alt regulament care este sau care ar putea fi introdus și publicat de către FRM. 
 
 Violarea dovedită sau neobservarea prevederilor menționate va atrage după sine 
sancțiunile prevăzute în acest Cod de Disciplină și Arbitraj. 
 
 
2.  PENALIZĂRI 
 
 Penalizările sunt următoarele: 
 

• avertisment  

• amendă 

• penalizări în timp și/sau în puncte 

• retrogradarea poziției în clasament  

• descalificarea 

• retragerea punctelor din Campionat 

• suspendarea 

• excluderea 
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2.1  Definirea și aplicarea penalizărilor 
 

• avertisment:    atentionare scrisa 

• amendă:    penalizare pecuniară de până la 1.000,- EUR  

• penalizări în timp și/sau  adăugarea de timp sau scăderea de puncte ce  
puncte sau suprimarea  afectează rezultatul actual al sportivului sau  
timpului:    suprimarea timpului   

• retrogradarea poziției în  sportivulva fi retrogradat cu un   
clasament:   numar de poziții în clasament 

• descalificarea:   atrage automat și independent față de orice altă  
     penalizare, invalidarea rezultatelor obținute într-un 
     eveniment, întălnire, cursă sau clasament 

• retragerea punctelor din  atrage pierdereapunctelor din Campionatele FRM 
Campionat: 

• suspendarea:   atrage pierderea tuturor drepturilor oferite de  
     către FRM membrilor sau deținătorilor de licență și 
     interzicerea participării la orice activitate   
     desfășurată sub controlul FRM pentru o perioadă  
     fixă de timp. Aplicarea acestei penalizări poate fi  
     amânată condiționat pentru o perioadă maximă de  
     doi ani 

• excluderea:   atrage pierderea completă și finală a drepturilor de  
     participare în orice activitate desfășurată sub  
     controlul FRM. 
 

2.2  Penalizări specifice 
 

 Penalizări speficifice pentru anumite violări ale prevederilor Codului Medical, Codului de 
Mediu, Codului Anti-Doping, alte anexe ale Regulamentelor de disciplină și/sau Regulamente 
Particulare. 
 
2.3  Pluralitatea penalizărilor 
 

 Orice contravenient poate avea mai multe penalizări impuse împotriva sa, în 
concordanță cu circumstanțele.  
 
 Anumite penalizări vor atrage automat suspendarea licenței oferite de FRM până la 
momentul în care penalizarea acordată a fost împlinită. 
 
 
3.  ORGANELE FRM DE DISCIPLINĂ ȘI ARBITRAJ 
 

 Organele FRM de disciplină și arbitraj care sunt calificate să judece situațiile ce se referă 
la disciplină și arbitraj sunt: 
 

• Juriul de Concurs sau Arbitrul;  

• Comisia de Disciplină FRM (CD); 
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• Comisia de Apel FRM (CA); 

• Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). 
 
 

3.1  JURIUL DE CONCURS SAU ARBITRUL 
3.1.1.  Constituire 
 

 Juriul de Concurs este constituitconform regulamentelor pe ramuri ale FRM, prin 
structurile sale. 
 
 Arbitrul este persoana numită să exercite controlul suprem al evenimentului pentru 
anumite discipline sportive sau întâlniri, acolo unde niciun Juriu de Concurs nu a fost constituit. 
 
3.1.2.  Competență 
 

 Juriul de Concurs sau Arbitrul au autoritatea conferităde regulamentele pe ramuri. 
 

- orice acțiune voluntară sau involuntară sau orice act de încălcare al unei persoane sau al 
unui deținător(i) de licență FRM din timpul unei întâlniri care sunt împotriva 
regulamentelor sau instrucțiunilor date de către un oficial al unei înâlniri; 

 
- orice act de coruptie sau fraudulos, orice acțiune care prejudiciază interesele întâlnirii 

sau ale motociclismului, intreprinsa de o persoană sau de un deținător(i) de licență FRM 
din timpul unei întâlniri. 
 

 Juriul de Concurs sau Arbitrul au competența de a judeca protestele depuse în timpul 
unei întalniri. 
 
3.1.3.  Penalizări ce pot fi pronunțate de Juriul de Concurs sau de Arbitru 
 

 Următoarele penalizări pot fi pronunțate de către Juriul de Concurs sau de Arbitru fără a 
aduce prejudicii Articolelor 2.2 și 2.3: 
 

- avertisment; 
- penalizări în timp și/sau în puncte; 
- retrogradarea poziției (pozițiilor) în clasament;  
- procedură „ride-through” sau procedură Stop & Go; 
- amendă, în cuantum de maximum 300,- EUR; 
- descalificare; 
- suspendare, pentru o perioadă care nu va depăși 30 de zile de la data ofensei; 
- pierderea dreptului de a participa în Campionat, care poate fi aplicat pentru unul sau 

pentru mai multe evenimente. 
 
 Suplimentar, Juriul de Concurs sau Arbitrul pot trimite cazul către Comisia de Disciplină 
pentru a impune o penalizare mai mare pe care nici Juriul de Concurs nici Arbitrul nu au puterea 
de a o pronunța.  
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3.2.  FRM CA PARTE ÎN PROCEDURI JURIDICE 
 
3.2.A  Funcție 
 

 În procedurile Comisiei de Disciplină sau de Apel, FRM are dreptul,prin intermediul 
Biroului Federal, să își explice poziția. 
 
3.2.B  Numire  
 

 FRM va numi o persoană pentru a o reprezenta în fiecare caz în parte. 
 
3.2.C  Procedură 
 

 Intervenția FRM este opțională și este lăsată la discreția Biroului Federal. 
 
 În conformitate cu acest Cod, FRM are aceleași drepturi și obligații ca și celelalte părți. 
 
 FRM poate fi prezentă în persoană la o audiere sau poate să își prezinte punctul de 
vedere în scris. 
 
3.3  COMISIA DE DISCIPLINĂ (CD) 
 
3.3.1.  Constituire 
 
 Președintele Comisiei de Disciplină este numit de către Biroul Federal pentru un mandat 
de patru ani. Acesta nominalizează într-un termen de 15 zile, doi membri pentru a face parte 
din CD pentru un mandat de patru ani. Biroul Federal poate confirma sau infirma componența 
CD, iar în cazul infirmării Președintele are un nou termen de 15 zile pentru a nominaliza alți doi 
membri. Numele membrilor nominalizați trebuie să fie comunicat către toți membrii afiliați, iar 
aceștia vor avea dreptul de a transmite o obiecție documentată asupra membrilor nominalizați 
într-un termen de maximum trei zile de la primirea informației. Dacă Președintele CD consideră 
ca rezonabile obiecțiile primite atunci acesta va nominaliza un alt membru.   
 
 Oricare membru al CD care nu participă la două ședințe consecutive își va pierde imediat 
și în mod irevocabil mandatul. In acest caz se aplicăprocedura prevăzută la Art. 3.3.1 al 
prezentului Cod.Doar Biroul Federal poate accepta un motiv pentru o asemenea absență. 
 
3.3.2.  Competență 
 
 Comisia de Disciplină va judeca orice contestatie împotriva deciziilor luate de către Juriul 
de Concurs sau Arbitru. 
 
 Comisia de Disciplină judecă în primă instanță la cererea Juriului de Concurs, a Arbitrului 
sau a altor organe FRM competente. 
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 Președintele FRM, Biroul Federal sau Biroul Executiv pot să trimită către Comisia de 
Disciplină toate cazurile de violare acodurilor si statutului FRM, în baza articolului 3.3.2, ultimul 
paragraf. 
 
 Violarea sau neobservarea regulamentelor,codurilor sau statutului FRM va atrage după 
sine trimiterea în primă instanță la Comisia de Disciplină de către organele responsabile. 
 
3.4  COMISIA DE APEL (CA) 

 
3.4.1.  Constituire 
 
 Președintele și membrii Comisiei de Apel vor fi aleși de către Adunarea Generală pentru 
un mandat de patru ani.  
 
 Oricare membru al CA care nu participă la două ședințe consecutive își va pierde imediat 
și în mod irevocabil mandatul. Doar Biroul Federal poate accepta un motiv pentru o asemenea 
absență. 
 
 Pentru a se califica pentru alegerea de către Adunarea Generală ca Președinte al 
Comisiei de Apel un candidat trebuie să fie în posesia unei diplome pentru studii de licență în 
Drept. Totuși, este de preferat ca acesta să nu fiemembru al FRM. 
 
3.4.2.  Competență 
 
 Comisia de Apeleste cea mai înaltă jurisdicție internă FRM la care se poate face un apel 
final împotriva oricărei decizii impuse de către Comisia de Disciplină. 

 
3.5  MEDIATORUL FRM 
 
3.5.1.  Constituire 
 
 Juristul FRM va proceda la îndeplinirea acestei funcții, în baza aprobării Biroului Federal. 

 
3.5.2.  Competență 
 
 În caz de dispută între Membrii Afiliați sau între Membrii Afiliați și alte organisme ale 
FRM, una dintre părți poate discuta speța cu Mediatorul FRM. 
 Orice Membru Afiliat sau orice organism FRM poate cere Mediatorului FRM un punct de 
vedere legal referitor la orice speță legată de regulile și regulamentele FRM. 
 
 Costul arbitrajului sau al punctului de vedere va fi determinat de către Biroul Executiv și 
va fi suportat de către persoana în cauză. Ca o excepție de la această regulă, Mediatorul poate 
decide dacă aceste costuri pot fi suportate de către FRM. 
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4.  PROTESTE ȘI APELURI 
 
4.1.  Dreptul la protest 
 

 Orice persoană – sportiv, pasager, echipă, sponsor, manufactor, oficial, etc. – deținător 
de licență FRM și sub directa afectare a unei decizii luate în timpul unei întalniri sub autoritatea 
FRM sau în urma unui comportament (pe motocicletă sau nu) periculos, fraudulos sau injust, 
are dreptul să protesteze împotriva unei asemenea decizii, comportament sau fapt. 
 
 În principiu, un protest împotriva eligibilității unui sportiv, pasager, a unei echipe sau a 
unei motociclete înscrise în concurs trebuie să fie făcut înaintea startului antrenamentului 
oficial. 
 
 Un protest nu poate fi depus împotriva unei stări de fapt pronunțată de către Directorul 
de Concurs sau Arbitru în timpul curselor sau antrenamentelor oficiale. Stările de fapt depind 
exclusiv de observarea factuală. 
 
4.2.  Procedură și limita de timp pentru proteste 
 
 Toate protestele trebuie depuse și semnate de către o singură persoană direct 
implicată. Fiecare protest se va referi strict la un subiect și trebuie prezentat în maximum 
jumătate de oră de la publicarea rezultatelor, dacă nu este specificat în mod diferit în 
Regulamentul aplicabil. În timpul unei întâlniri un protest trebuie depus în conformitate cu 
prevederile Regulamentului Suplimentar la oficialul responsabil (Directorul de Concurs sau 
Arbitrul, Secretarul Concursului) împreună cu taxa de protest publicată de către FRM: 
 Orice protest trebuie judecat loc. 
 
 Taxa pentru un protest adresat Juriului de Concurs sau Arbitrului: 
 

- Campionatele Naționale FRM    100,- EUR (plătibili la FRM) 
- Cupele FRM        50,- EUR (plătibili la FRM) 

 
 Dacă protestul va implica și desfacerea unei motociclete atunci această taxă 
suplimentară va fi precizată în mod special în regulamentul de bază al fiecărei discipline. 
 
4.3  Audierea unui protest 
 
 Juriul de Concurs sau Arbitrul trebuie să ia o decizie referitoare la un protest depus în 
timpul unei întâlniri. Protestul trebuie să fie judecat în concordanță cu Regulamentele FRM și 
anexele sale și cu Regulamentul Suplimentar al competiției. 
 
4.4  Efectele deciziilor Juriului de Concurs sau ale Arbitrului 
 
 Deciziile Juriului de Concurs sau ale Arbitrului pentru determinarea sancțiunilor vor intra 
în vigoare imediat. 
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4.5  Dreptul la contestatie 
 
 Prevederile ce se referă la apelurile împotriva deciziilor disciplinare FRM survenite ca 
sancțiuni prevăzute în Art. 2, sunt următoarele: 
 

- Împotriva deciziilor Juriului de Concurs sau ale Arbitrului în orice competiție națională, 
alta decât Campionatele Naționale ale FRM: către Comisia de Disciplină; 

- Împotriva deciziilor Juriului de Concurs sau ale Arbitrului în etape de Campionat Național 
FRM: către Comisia de Disciplină; 

- Un apel poate fi înaintat către Comisia de Apel împotriva unei decizii a Comisiei de 
Disciplină; 

- Un apel poate fi înaintat către Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne împotriva 
unei decizii a Comisiei de Apel. 

 
4.6  Termene de timp pentru depunerea unei contestatii sau apel 
 
 Termenele de timp pentru depunerea unei contestatii sau apel sunt: 
 

- Împotriva unei decizii a Juriului de Concurs sau Arbitrului  
(înainte de judecarea cazului de către instanța superioară, 
în speță Comisia de Disciplină)    - 3 zile 

- Împotriva unei decizii a Comisiei de Disciplină  - 3 zile  
- Notificare de apel către Tribunalul de Arbitraj Sportiv - 5 zile 

 
 Termenele de timp se vor scurge din momentul primirii deciziei inițiale de către 
apelant,data poștei. 
 
4.7  Depunere unei contestatii sau apel 
 
 Pentru a fi admisibilă, o notificare de contestatie sau apel insotita de un rezumat  ce va 
conține exclusiv faptele trebuie să fie trimisă prin scrisoare recomandată sau printr-un curier 
special către Biroul Executiv al FRM. Aceasta trebuie să aibă data poștei în termenele prevăzute 
la Art. 4.6. 
 
 Taxele aferente trebuie să fie plătite către FRM, în termenele specificate la Art. 4.6. 
 
 Dacă apelul sau contestatia către Comisia de Disciplină sau către Comisia de Apel nu a 
fost depus sau nu a fost însoțit de taxa de apel în termenele prevăzute de Art. 4.6 atunci 
Comisia competentă va declara apelul sau contestatia inadmisibile fără nicio altă audiere. 
 
4.7.1  Taxele de contestatie sau apel  
 
 Suma pentru taxa de contestatie sau apel, plătibilă la depunere, va fi determinata din 
timp în timp de către Adunarea Generală. 
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 Sumele curente sunt următoarele: 
 

- Taxă pentru un protest împotriva deciziei Juriului de  
Concurs sau Arbitrului la Cupe Naționale (înainte  
de judecarea cazului de către instanța superioară )   -    100,- EUR 

- Taxă pentru o contestatie sau apel împotriva deciziei Juriului de  
Concurs sau Arbitrului la Campionate Naționale 
(înainte de judecarea cazului de către instanța  
superioară, în speță Comisia de Disciplină sau 
Comisia de Apel)       -    200,- EUR 
 

4.7.2  Taxe de protest plătibile în momentul amânării 
 
 Dacă s-a înregistrat o cerere de amânare pentru a chema un nou martor din partea 
uneia dintre părțile implicate, atunci acea parte va trebui să plătească o sumă garanție 
adițională într-un termen ce va fi fixat de către comisia disciplinară în cauză. Audierea nu va fi 
continuată până ce garanția nu a fost plătită. În cazul în care această garanție nu a fost plătită în 
timpul definit, comisia disciplinară în cauză va judeca apelul în baza probelor prezentate de 
martorii inițiali. 
 
4.8  Aplicarea sanctiunilor 
 
 La cererea apelantului, Comisia de Disciplină poate decide o oprire provizorie a execuției 
unei sancțiuni dictate de către Juriul de Concurs sau Arbitru prin ordin sau printr-o decizie. 
 
 La cererea apelantului, Comisia de Apel poate decide o oprire provizorie a execuției a 
unei sancțiuni dictate de către Comisia de Disciplină prin ordin sau printr-o decizie. 
 
 
5.  PROCEDURI ÎNAINTEA ORGANISMELOR DE DISCIPLINĂ ȘI ARBITRAJ 
 
5.1.  Dreptul la audiere 
 Orice persoană sau entitate sancționată conform Statutului, Codurilor sau 
Regulamentelor FRM are dreptul inalienabil de a se apăra, în persoană. 
 
 Orice parte care apare în fața unui organism disciplinar și de arbitraj are dreptul de a fi 
însoțit de un consilier al apărării, la alegerea și pe cheltuiala sa. O notificare adecvată a acestei 
intenții trebuie să fie transmisă la FRM pentru ca aceasta la rândul ei să poată notifica toate 
părțile implicate în speță. Orice eșuare în acest sens va împuternici organismul de disciplină și 
arbitraj să ridice o obiecție împotriva unei asemenea reprezentări. 
  
 Din motive întemeiate, părțile implicate pot cere un nou termen de prezentare. 
  
 Dacă oricare dintre părți nu se prezintă la a treia convocare, atunci judecata poate fi 
efectuată în lipsă. 
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 Comisiile de disciplină și arbitraj pot propune ca audierile să aibe loc prin intermediul 
unei conferințe telefonice sau prin intermediul oricărui alt mediu de comunicare, folosind 
telefonul sau alte aparate digitale. O asemenea metodă de audiere va fi folosită numai în cazul 
în care toate părțile implicate convin asupra acestui fapt în scris. 
 
5.2  Audierea 
 
 Audierea nu va fi publică. 
 
 Audierea va fi condusă în limba română. Dacă una dintre părți nu cunoaște limba 
română atunci ea va fi singura responsabilă pentru antamarea și acoperirea costurilorgenerate 
de interpreții necesari. 
 
 Apelantul trebuie să fie prezent, iar dacă acesta nu reușeste să îndeplinească această 
condiție atunci apelul va fi declarat ca inadmisibil iar costurile vor fi suportate în întregime de 
apelant. 
 
 Odată ce Președintele a deschis ședința acesta va invita părțile implicate în speță pentru 
a își prezenta cazul, fără ca alți martori să fie prezenți.  
 
 După ce declarațiile părților au fost expuse, comisia de disciplină și arbitraj se va angaja 
în audierea martorilor și experților, dacă este cazul, pentru a completa probatoriul.  
 
 Orice membru al comisiei de disciplină și arbitraj poate, în orice moment al audierii, dar 
numai cu aprobarea Președintelui, să chestioneze părțile, martorii sau experții implicați. 
 
5.3  Martorii și experții 
 
 Fiecare parte este responsabilă pentru a conveni audierea unor martori. Părțile vor 
suporta și costurile de deplasare al acestora dacă comisia nu decide în alt sens. 
  
 Comisia de disciplină și arbitraj nu are nicio autoritate pentru a obliga un martor să își ia 
un jurământ solemn; așadar, fiecare mărturie va fi depusă în mod liber. Martorii pot depune 
mărturie numai pe spețele factuale pe care aceștia le cunosc și nu vor avea dreptul de a își 
exprima propriile opinii decât în cazul în care comisia de disciplină și arbitraj îi consideră pe 
aceștia experți într-un subiect particular. În acest caz comisia le va cere opinia. 
 
 După depunerea mărturiilor, martorii nu pot părăsi incinta și nu pot vorbi cu alți martori 
care încă trebuie să depună mărturie. 
 
 Comisia poate chema experți. 
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5.4   Judecata 
 
 Deciziile tuturor comisiilor de disciplină și arbitraj vor fi luate în baza majorității simple 
de vot. Toți membrii vor avea drepturi egale de vot, iar acesta trebuie în mod obligatoriu să fie 
exprimat. Absența nu este permisă. 
 
 Fiecare membru al unei comisii de disciplină și arbitraj va conveni să țină toate 
judecățile sale secrete. 
 
5.5  Notificarea rezoluției judecății 
 
 Deciziile Juriilor de Concurs sau ale Arbitrului trebuie să fie notificate direct la întâlnirea 
în cauză. Toate judecățile ale Comisiei de Disciplină, de Apel sau de Mediere vor fi notificare în 
scris și trimise prin scrisori recomandate cu confirmare de primire pentru a informa toate 
părțile implicate. Deciziile acestora vor fi comunicate și către Membrii Afiliați ale părților 
implicate. 
 
5.6  Publicarea motivării judecății 
 
 Comisia de discplină și arbitraj care judecă un protest sau un apel are dreptul să publice, 
sau nu, motivele judecății sau ale deciziilor și să citeze numele oricărei părți implicate. 
Persoanele sau organele citate în aceste publicări nu vor putea lua nicio acțiune legală 
împotriva FRM sau a Membrului Afiliat în cauză și nici împotriva persoanei care a publicat 
respectivul citat. Mai mult, deciziile finale vor fi publicate pe website-ul FRM. 
 
 
6.  COSTUL PROCEDURILOR 
 
 Costurile generate prin implicarea unei comisii de disciplină și arbitraj vor fi contabilizate 
de către Biroul Executiv și vor fi suportate de către partea pierzătoare, doar comisia în speță 
putând să decidă să procedeze în alt fel. 
 
6.1  Plata amenzilor și a costurilor 
 
 Dacă penalizarea este definitivă și, fie amendă sau cost, nu este plătită în termen de 30 
de zile de la anunțarea decizieiatunci persoana sau entitatea în cauza va fi automat suspendată 
de la participarea în orice activitate FRM, până în momentul în care o plată integrală a fost 
înregistrată la Biroul Executiv FRM. 
 
 
7.  DREPTUL LA CLEMENȚĂ 
 
 Biroul Federalpoate micșora sau elimina complet orice penalizare a unei persoane, dar 
numai după ce aceasta a epuizat toate căile de recurs. 
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8.   CLAUZĂ DE ARBITRAJ 
 
 Orice decizie finalăimpusă de către comisiile de diciplină și arbitraj sau de către 
Adunarea Generală a FRM, nu va putea face subiectul unui apel în instanțele de judecată de 
drept comun. Asemenea decizii pot fi deferite numai Tribunalului pentru Arbitraj Sportiv (TAS), 
numai în baza respectării termenelor de timp ale apelurilor, așa cum sunt ele prevăzute la Art. 
4.6, care vor avea autoritate exclusivă de a impune o decizie definitivă în concordanță cu Codul 
de Arbitraj aplicabil sportului. 
 
 
 

 
   


