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REGULAMENTUL DISCIPLINAR ȘI DE CONDUITĂ AL FRR 
 
 
 
 
PARTEA I – DISCIPLINA – ANTIJOCUL 
 
 
Preambul 
 
I.A.  Rațiunea aflată la baza Regulamentului Disciplinar este aceea de a menține și de a promova 
fairplayul, de a proteja sănătatea și securitatea jucătorilor, de a asigura faptul că actele de antijoc sînt 
tratate cu promptitudine și în mod corespunzător, prin mijloace independente față de cadrul desfășurării 
jocului, și că imaginea și reputația acestuia nu sînt afectate în mod negativ. 
 
I.B.  Prezentul Regulament stabilește o abordare armonizată în ceea ce privește gestionarea procesului 
disciplinar și punerea în aplicare a sancțiunilor pentru antijoc la toate nivelurile jocului. Obiectivul 
prezentului Regulament este de a asigura coerență în modul în care este gestionat procesul disciplinar și 
uniformitate în modul în care se desfășoară evaluarea gravității antijocului și a sancțiunilor care se 
impun. Obiectivul general aflat la baza acestui Regulament este ca principiile fundamentale de drept 
(fundamental principles of natural justice) să fie respectate în desfășurarea oricărui proces disciplinar. 
 
I.C.  Toți participanții la joc, prin însuși actul de participare, recunosc și consimt să respecte prezentul 
Regulament, inclusiv principiul de bază al universalității, ceea ce înseamnă că jucătorii care sînt 
suspendați la orice nivel al jocului vor avea această suspendare recunoscută și aplicată la toate nivelurile 
jocului și pe teritoriile tuturor federațiilor și asociațiilor. World Rugby a identificat anumite principii 
fundamentale care trebuie să fie implementate de toate federațiile și asociațiile, la toate nivelurile 
jocului, pentru punerea în aplicare a normelor de disciplină cu privire la antijoc. 
 
 
I.1 Principii Fundamentale 
 
I.1.1  Principiile enunțate mai jos sînt „Principiile Fundamentale”, care vor fi aplicate în mod obligatoriu 

în toate procedurile disciplinare, la toate nivelurile jocului: 
 
(a) Sancțiunile aplicabile pentru antijoc trebuie să fie aceleași în tot ansamblul jocului de rugby. 

Prin urmare, FRR și toți membrii afiliați se angajează să adopte sancțiunile World Rugby pentru 
infracțiuni în incinta de joc (Anexa 1) și să se asigure că acestea sînt aplicate pe tot teritoriul 
României. 

 
(b)  În conformitate cu tabela de sancțiuni aplicabilă (din Anexa 1 sau din Anexa 3, după caz), 

suspendările vor fi de regulă dictate pentru un număr de săptămîni în care Jucătorul respectiv ar 
fi fost, în lipsa suspendării, programat să joace un meci care îndeplinește criteriile stabilite de 
articolul I.13.10. Toate meciurile sînt egale, indiferent de nivelul competiției, cu condiția să 
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îndeplinească criteriile enunțate în articolul I.13.10. Unui jucător suspendat îi este interzisă 
participarea la orice meci, de orice nivel, pe perioada suspendării. 

 
(c) Procesul disciplinar descris în secțiunea I.13 va fi aplicat în situația tuturor cazurilor de antijoc, 

la toate nivelurile jocului. 
 
(d) Pricipiile fundamentale de drept vor fi aplicate în toate procesele disciplinare. Aceste principii 

includ: jucătorii citați/eliminați definitiv vor avea dreptul să cunoscă probele care îi 
incriminează, vor avea dreptul să fie audiați, să fie reprezentați, să aducă probe/dovezi și să se 
apere în fața instanțelor disciplinare. 

 
(e) Toate persoanele care fac parte din orice instanță/Tribunal Disciplinar responsabil de luarea unor 

decizii în cazuri de disciplină și/sau de conduită incorectă, precum și Comisarii de Citare, vor 
îndeplini criteriile de selecție definite în acest Regulament și își vor exercita funcțiile 
independent de părțile implicate în joc și/sau de cluburile sau asociațiile sub jurisdicția 
cărora se dispută jocul respectiv, și nu vor îndeplini un rol legislativ în cadrul FRR sau al 
oricărui club sau asociații implicate în joc și/sau în procedurile disciplinare. 

 
(f) Comisarii de Citare vor fi delegați la toate jocurile din competițiile pentru care FRR a decis 

implementarea acestei proceduri. Pentru toate celelalte jocuri, echipele vor putea să 
depună sesizări către Comisia de Citare pentru presupuse acte de antijoc, conform secțiunii 
I.8 din prezentul Regulament. 

 
(g) Criteriul (pragul) folosit ca standard de gravitate în procesul de citare (testul “cartonașului 

roșu”) va fi cel descris de articolul I.6.1 din prezentul Regulament. 
 
(h) Termenele de timp pentru citare, eliminare definitivă și judecare a cauzei vor fi respectate 

cu strictețe în condițiile descrise de prezentul Regulament. 
 
(i) Criteriul stabilirii vinovăției (standard of proof) pentru eliminare definitivă și pentru citare 

va fi cel definit de articolele I.11.1 pînă la I.11.4 din prezentul Regulament. 
 
(j) Procedurile pentru eliminări temporare vor fi cele definite în secțiunea I.19 din prezentul 

Regulament. 
  
(k) Jucătorii eliminați definitiv sau citați de un Comisar de Citare/Comisia de Citare vor fi 

considerați în stare de suspendare pînă la soluționarea cazurilor. 
 
(l) Jucătorii suspendați care declară apel vor rămîne în stare de suspendare, în conformitate 

cu articolul I.18.2 din prezentul Regulament. 
 
(m) FRR și organizatorul competiției vor avea dreptul să declare apel, în conformitate cu 

articolul I.16.2(a) și (b) din prezentul Regulament. 
 
(n) Toate prevederile regulamentare adoptate de FRR pentru jocurile și competițiile aflate sub 

jurisdicția sa, care, din motive de circumstanțe particulare, diferă de prevederile WR 
Regulations, trebuie să nu încalce Principiile Fundamentale definite mai sus, principiul 
universalității sau Legile Jocului de Rugby. 
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I.2 Aplicarea Regulamentului Disciplinar 
 
I.2.1 FRR, asociațiile și toți organizatorii de competiții aflați sub jurisdicția FRR au obligația de a pune 

în aplicare, pentru toate competițiile și meciurile organizate de aceștia, reglementări disciplinare 
care să integreze total Principiile Fundamentale. 

 
I.2.2  Este responsabilitatea FRR: 
  

(a) să facă recomandări jucătorilor, persoanelor, şcolilor, cluburilor şi asociaţiilor sportive sau 
secţiilor de rugby afiliate FRR cu privire la acest Regulament și la obligațiile care le revin 
conform acestuia; 

  
(b) să se asigure că prevederile acestui Regulament sînt aplicate de și asupra tuturor 

organismelor de rugby de sub jurisdicția sa. 
 
I.2.3 Toți participanții la meciuri de rugby în 15, în 7 și la alte versiuni abreviate ale jocului sînt obligați 

să se conformeze prevederilor acestui Regulament. 
 
I.3 Scopul Regulamentului Disciplinar 
 
I.3.1  Această primă parte a prezentului Regulament (ANTIJOCUL) definește procedurile care trebuie 

aplicate pentru gestionarea următoarelor situații disciplinare: 
  

(a) Situația în care un jucător este eliminat definitiv din incinta de joc (cartonaș roșu); 
  

(b) Situația în care un jucător este citat pentru un act sau acte de antijoc (citare); și 
 
(c) Situația în care un jucător a fost eliminat temporar de trei ori, în conformitate cu secțiunea 

I.19 din prezentul Regulament (cumul de cartonașe galbene). 
 
I.4 Definiții – Eliminare definitivă, eliminare temporară, antijoc, infracțiune. 
 
I.4.1  Un jucător este eliminat definitiv atunci cînd arbitrul dictează o eliminare definitivă prin 

acordarea unui cartonaș roșu, iar jucătorul părăsește incinta de joc, fără a avea dreptul de a mai 
reveni în acel meci. 

 
I.4.2 Un jucător este eliminat temporar atunci cînd arbitrul îl avertizează prin acordarea unui cartonaș 

galben, iar jucătorul părăsește suprafața de joc pentru o perioadă de 10 minute (timp de joc), 
interval pe care îl petrece în sin bin. 

 
I.4.3 În accepțiunea prezentului Regulament, „antijoc” înseamnă o încălcare sau încălcari ale Legii 9 

și/sau o încălcare sau încălcări ale Legii 3.7 sau ale Legii 4.7 din Legile Jocului de Rugby. 
 
I.4.4. În accepțiunea prezentului Regulament, „infracțiune” se referă la fapta jucătorului prin care acesta 

comite un act de antijoc, astfel cum este definit de articolul I.4.3, devenind astfel pasibil de a-și 
pierde libertatea de a lua parte la joc în urma unei decizii a arbitrului, așa cum prevede Principiul 
Legii 9 din Legile Jocului de Rugby. 
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I.5 Citarea 
 
I.5.1  O citare are loc atunci cînd un Comisar de Citare, desemnat la jocul respectiv, citează un jucător 

pentru un act(acte) de antijoc, în conformitate cu articolul I.6.1 din prezentul Regulament. 
 
I.5.2 Comisarii de Citare vor fi delegați la toate meciurile din competițiile la care FRR a decis să aplice 

această procedură. FRR are datoria să depună eforturi pentru a introduce rolul Comisarului de 
Citare în cît mai multe dintre competițiile desfășurate sub jurisdicția sa. Comisia de Citare 
desemnează Comisarul de Citare pentru fiecare meci, conform manualului competiției respective. 

 
I.5.3 Pentru toate celelalte meciuri, Comisarii de Citare trebuie delegați atunci cînd este posibil. Atunci 

cînd o asemenea delegare nu este posibilă în mod rezonabil, vor funcționa sesizările de citare din 
partea echipelor, în conformitate cu secțiunea I.8 din prezentul Regulament. În plus, la toate 
meciurile la care nu a fost delegat un Comisar de Citare, Comisia de Citare va avea dreptul de a 
efectua investigațiile pe care le consideră necesare cu privire la incidente care constituie sau care 
sînt susceptibile de a constitui acte de antijoc din partea jucătorilor. În această situație, Comisia de 
Citare are dreptul să citeze un jucător pentru orice act(e) de antijoc care, în opinia membrilor 
Comisiei de Citare, ar fi impus ca jucătorul în cauză să fie eliminat definitiv (să primească un 
cartonaș roșu), în conformitate cu articolul I.6.1 din prezentul Regulament.  

 
I.6 Jocuri la care sînt delegați Comisari de Citare 
 
I.6.1  Comisarul de Citare are dreptul să citeze un jucător pentru orice act(e) de antijoc care, în opinia 

Comisarului de Citare, ar fi impus ca jucătorul în cauză să fie eliminat definitiv (să primească un 
cartonaș roșu). 

 
I.6.2 Comisarul de Citare poate cita jucători pentru acte de antijoc, atunci cînd aceste acte au fost 

detectate de arbitru/arbitrii asistenți/arbitrul video și cînd aceste acte au făcut obiectul unei 
acțiuni din partea arbitrului. Comisarul de Citare nu poate cita un jucător pentru un act(e) de 
antijoc, în urma cărora jucătorul respectiv a fost eliminat definitiv, cu excepția cazului în care 
eliminarea definitivă este ca urmare a unui cumul de două cartonașe galbene. Un jucător în 
această situație poate fi citat pentru actul(ele) de antijoc care a(u) condus la primirea unuia sau a 
ambelor cartonașe galbene. 

 
I.6.3 Comisarul de Citare poate să emită un Avertisment al Comisarului de Citare împotriva jucătorului 

care, în opinia Comisarului de Citare, a comis un act(e) de antijoc care este(sînt) la limita de a fi 
încadrat(e) în categoria actelor care ar fi justificat o eliminare definitivă, în situația în care 
acest(e) act(e) nu a(u) făcut obiectul unei eliminari temporare sau definitive. 

 
I.6.4 Comisarul de Citare poate cita un jucător care a fost eliminat temporar, cu privire la evenimentul 

care a făcut obiectul eliminării temporare sau cu privire la alte evenimente. 
 
I.6.5 Comisarii de Citare acționează independent de instanțele disciplinare și de oficialii de meci. 
 
I.6.6 Comisarii de Citare pot fi prezenți la meciul la care au fost delegați. În cazul în care un Comisar de 

Citare nu este prezent la meci din motive obiective, trebuie să existe o persoană oficială (rol care 
poate fi atribuit observatorului oficial al jocului) prezentă la meci, care să fie capabilă să-i 
furnizeze Comisarului de Citare, în conformitate cu termenul de timp aplicabil, informațiile 
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relevante și de back-up (inclusiv înregistrarea meciului) necesare pentru îndeplinirea 
îndatoririlor Comisarului de Citare. 

 
I.7 Sesizări ale Comisarului de Citare din partea FRR și a altor părți implicate 
 
I.7.1 La jocuri la care sînt delegați Comisari de Citare, FRR sau altă organizație afiliată responsabilă de 

managementul oricărei echipe participante la joc nu vor avea dreptul să citeze un jucător, dar vor 
putea sesiza Comisarul de Citare pentru a lua în considerare orice incident de presupus antijoc. 
Un asemenea incident va fi raportat Comisarului de Citare, în mod obișnuit, într-un interval de 24 
ore de la încheierea meciului respectiv. 

 
I.7.2 Decizia Comisarului de Citare de a cita un jucător, fie ca rezultat al unui incident care i-a fost 

sesizat, fie ca rezultat al propriei analize, va fi finală (sub rezerva articolului I.6.1). 
 
I.8 Jocuri la care nu sînt delegați Comisari de Citare 
 
I.8.1  Pentru meciurile la care, conform articolului I.5.3 din prezentul Regulament, nu este posibil în 

mod rezonabil ca un Comisar de Citare să fie delegat, următoarele măsuri vor fi aplicate: 
 
(a) Fiecare echipă participantă, sau un oficial autorizat al acelei echipe, sau al FRR, va putea 

cita: 
 
(i) un jucător(i) pentru un act(acte) de presupus antijoc comis(e) în timpul jocului, cu 

condiția ca acest(e) act(e) de antijoc să nu fi fost detectate de oficialii de meci; 
   

(ii) un jucător pentru mai mult de un incident de presupus antijoc în același meci; și 
   

(iii) mai mulți jucători în același meci. 
 
(b) FRR sau organizatorul competiției vor stabili proceduri pentru citare din partea echipelor 

în conformitate cu următoarele: 
 
(i) citările efectuate de echipe sau de FRR vor fi transmise în scris (inclusiv prin 

infrastructura electronică) de către un membru autorizat al managementului 
echipei sau al FRR către Comisia de Citare; 

 
(ii) o asemenea citare, pentru a fi validă, trebuie făcută nu mai tîrziu de 48 de ore de la 

încheierea jocului în care a avut loc presupusul act de antijoc; 
 
(iii) responsabilitatea pentru obținerea informațiilor și rapoartelor cu privire la citare 

cade în sarcina FRR sau a managementului echipei care face sesizarea de citare; 
 
(iv) Tribunalul Disciplinar independent al FRR va lua în considerare sesizarea de citare 

și orice alte probe pe care le consideră adecvate, inclusiv înregistrări video, mărturii 
sau alte probe fotografice. Jucătorul citat va avea dreptul de a fi audiat, de a fi 
reprezentat și de a aduce probe; și 

 
(v) la orice judecare a unei astfel de citări, ar trebui să fie prezent un reprezentant al 

FRR sau al echipei respective. Dacă se constată comiterea unui act de antijoc, 
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Tribunalul Disciplinar va aplica sancțiunea corespunzătoare pentru antijoc, așa cum 
este definit în Anexa 1, aplicînd principiile definite de secțiunea I.13 din prezentul 
Regulament. 

 
I.8.2 Jucătorii care fac obiectul unei citări din partea FRR/uneia dintre echipe nu vor fi suspendați 

provizoriu pînă la judecarea cazului. 
 
I.9 Proceduri preliminare în cazurile de eliminări definitive 
 
I.9.1  În cazul jocurilor unde au existat eliminări definitive, arbitrul va înainta raportul de arbitraj 

organismelor FRR în condițiile si termenele stabilite de ROAR/manualul competiției respective. În 
acest scop, va fi folosit formularul 1 din Anexa 2 a acestui Regulament. Acesta trebuie completat, 
în mod obișnuit, într-un interval de 2 ore de la încheierea meciului. 

 
I.9.2 Dacă un jucător este eliminat definitiv în urma unei semnalizări din partea unui arbitru asistent 

sau a unei recomandări din partea arbitrului video, acest arbitru asistent/arbitru video va trebui 
să anexeze un raport suplimentar scris, în condițiile și termenele stabilite de ROAR/manualul 
competiției respective. În acest scop, va fi folosit formularul 2 din Anexa 2 a acestui Regulament. 
Acesta trebuie completat, în mod obișnuit, într-un interval de 2 ore de la încheierea meciului. 

 
I.9.3 Rapoartele înaintate de arbitri/arbitri asistenți/arbitri video, în cazul unei eliminări definitive, 

trebuie să conțină următoarele informații: 
  

(a) data jocului, terenul și echipele participante; 
  

(b) numele jucătorului eliminat definitiv și echipa acestuia; 
  

(c) circumstanțele eliminării definitive; 
  

(d) motivul eliminării definitive; și 
  

(e) orice alte informații pe care oficialul de meci respectiv le consideră relevante. 
 
I.9.4 Toate aceste rapoarte vor fi transmise în cel mai scurt timp posibil Comisiei de Disciplină și 

Fairplay, conform prevederilor regulamentelor interne ale FRR. În prealabil, organizatorul 
competiției trebuie să notifice Comisia de Disciplină și Fairplay, în cel mai scurt timp posibil, prin 
intermediul mijloacelor tehnologice (de preferință prin email), cu privire la existența unui caz de 
eliminare definitivă, notificarea trebuind să conțină cel puțin informațiile prevăzute de articolul 
I.9.3 (a), (b) și (d) de mai sus.  

 
I.9.5 Organizatorul competiției va furniza jucătorului eliminat definitiv o copie a raportului 

arbitrului/arbitrului asistent/arbitrului video, precum și a altor probe relevante (dacă există), și îl 
va informa cu privire la necesitatea de a participa la ședința judecării cauzei de către Tribunalul 
Disciplinar de primă instanță (fie în persoană, fie prin intermediul tehnologiei) și la dreptul său de 
a aduce probe, de a face observații și de a fi reprezentat de organismul de rugby din care face 
parte și/sau de un consilier juridic. De asemenea, jucătorul în cauză va trebui înștiințat de faptul 
că nu are drept de joc pentru niciun meci organizat oriunde în lume și că se găsește în stare de 
suspendare cu privire la orice activitate pe terenul de joc în zilele de meci pînă la soluționarea 
cazului. 
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I.9.6 Atunci cînd este posibil, notificarea jucătorului eliminat definitiv trebuie transmisă în scris 

(inclusiv prin infrastructura electronică). Este însă suficient dacă o copie a raportului arbitrului și, 
după caz, a raportului arbitrului asistent/video și a oricăriu alt material probatoriu relevant este 
înmînată jucătorului sau managerului/antrenorului echipei sale, împreună cu o informare verbală 
cu privire la celelalte aspecte menționate în articolul I.9.5. 

 
I.9.7 Tribunalul Disciplinar de primă instanță va notifica clubul căruia îi aparține jucătorul eliminat cu 

privire la data/ora ședintei în care va avea loc judecarea cauzei. 
 
I.9.8 Cazurile de eliminare definitivă vor fi judecate, atunci cînd este posibil, într-un interval cuprins 

între 48 de ore și 5 zile de la încheierea jocului respectiv. 
 
I.10 Proceduri preliminare în cazurile de citări sau de Avertismente ale Comisarului de Citare 

I.10.1  O citare din partea Comisarului de Citare trebuie transmisă într-o formă scrisă 
organizatorului competiției în care a avut loc incidentul respectiv, în mod normal, într-un 
interval de 48 pînă la 72 de ore, de la încheierea jocului sau, în cazul în care prezența unui 
Comisar de Citare la jocul respectiv nu este posibilă în mod rezonabil, de la momentul în 
care înregistrarea integrală a jocului este disponibilă, prin mijloace tehnologice, 
Comisarului de Citare (sau Comisiei de Citare) pentru vizionare. 

 
I.10.2 În sensul prezentei secțiuni I.10, o citare este considerată a fi transmisă atunci cînd: 
  

(a) este transmisă prin fax sau email; 
  

(b) este transmisă părții respective prin alte mijloace, însă există confirmarea primirii din 
partea unui oficial al părții respective. 

 
I.10.3 În situațiile în care un jucător nu a fost citat în termenele de timp prevăzute de articolul I.10.1, ca 

urmare a: 
  

(a) unei erori cu privire la identitatea jucătorului; 
  

(b) existenței unor circumstanțe cu privire la nevoia de investigații suplimentare asupra 
identității jucătorului(lor) suspect(ți) de a fi comis un act(e) de antijoc, din cauza naturii 
actului de antijoc; și/sau 

  
(c) existenței unor circumstanțe cu privire la nevoia de investigații suplimentare asupra 

naturii precise a infracțiunii; 
 

atunci perioada de citare poate fi extinsă de către Tribunalul Disciplinar de primă instanță sau de 
către organizatorul competiției, însă această prelungire nu trebuie să depășească în niciun caz 12 
zile de la ultimul termen prevăzut de articolul I.10.1. 

 
I.10.4 Raportul de citare trebuie să conțină următoarele informații: 
  

(a) data și locul presupusului act de antijoc; 
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(b) numele jucătorului împotriva căruia se face citarea, precum și echipa la care acesta juca în 
momentul presupusului act de antijoc; 

  
(c) numele echipei adverse; și 

  
(d) detalii cu privire la antijoc, inclusiv un rezumat al probelor care susțin citarea. 
 
În acest scop, va fi folosit formularul 3(A) din Anexa 2 a acestui Regulament. 

 
I.10.5 Toate persoanele solicitate să furnizeze rapoarte și/sau informații trebuie să o facă cît mai curînd 

posibil sau, dacă este necesar, să solicite mai mult timp Comisarului de Citare. Refuzul de a furniza 
informațiile/materialele solicitate de Comisarul de Citare, în absența unei explicații rezonabile, 
constituie el însuși un act de conduită incorectă. 

 
I.10.6 Organizatorul competiției va transmite în cel mai scurt timp toate rapoartele, precum și toate 

materialele care constituie probe ale cazului respectiv, jucătorului (clubului jucătorului) și 
Tribunalului Disciplinar de primă instanță care trebuie să judece cazul. Jucătorul în cauză va 
trebui înștiințat de faptul că nu are drept de joc pentru niciun meci organizat oriunde în lume și că 
se găsește în stare de suspendare cu privire la orice activitate pe terenul de joc pînă la rezolvarea 
cazului. 

 
I.10.7 Tribunalul Disciplinar de primă instanță va notifica clubul căruia îi aparține jucătorul citat cu 

privire la data/ora sedinței în care va avea loc judecarea cauzei. 
 
I.10.8 Atunci cînd un jucător este subiectul unei citări, cazul său ar trebui audiat, atunci cînd este posibil, 

într-un interval cuprins între 48 de ore și 5 zile de la încheierea jocului respectiv. 
 
I.10.9 Proceduri preliminare în cazurile de Avertisment al Comisarului de Citare 
  

(a) Un Avertisment al Comisarului de Citare trebuie transmis organizatorului competiției în 
care a avut loc incidentul (directorului competiției respective sau secretariatului FRR, în 
lipsa acestuia), respectînd termenele impuse de articolul I.10.1. Raportul pentru 
Avertismentul Comisarului de Citare va conține informațiile menționate de articolul I.10.4. 
În acest scop, va fi folosit formularul 3(B) din Anexa 2 a acestui Regulament. 

  
(b) După primirea unui Avertisment al Comisarului de Citare, organizatorul competiției va 

transmite o copie a notificării jucătorului/clubului căruia îi aparține jucătorul respectiv, 
precum și CCA. 

 
I.11 Criteriul stabilirii vinovăției în cazul eliminărilor definitive și în cel al citărilor 
 
I.11.1 Criteriul stabilirii vinovăției (standard of proof) în situația tuturor cazurilor care fac obiectul 

acestui Regulament va fi bazat pe principiul balanței probabilităților (ceea ce este cel mai probabil 
să se fi întîmplat - balance of probabilities). 

 
I.11.2 Deplinătatea Legii 6.5(a) din Legile Jocului de Rugby și calitatea arbitrului de unic judecător de 

fapt și de drept în timpul meciului sînt inatacabile. Cu singura excepție a articolului I.13.6 din 
prezentul Regulament, deciziile arbitrului în cîmpul de joc și consecințele lor sportive nu vor fi 
modificate, contrazise sau invalidate de o hotărîre a unei instanțe disciplinare. Scopul unei 
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revizuiri ulterioare a unui incident care a avut loc în timpul unui joc, de către un Comisar de Citare 
sau de către Tribunalul Disciplinar de primă instanță, este de a determina dacă trebuie să fie 
aplicată o sancțiune disciplinară în urma unui act de antijoc, așa cum este definit de Legea 9. 

 
I.11.3 În cazul unei eliminări definitive, sarcina Tribunalului Disciplinar este să analizeze circumstanțele 

cauzei, să stabilească concluziile sale asupra faptelor și să decidă, dacă este cazul, ce sancțiune 
trebuie să fie impusă jucătorului. Jucătorul eliminat definitiv poate încerca să demonstreze că 
decizia arbitrului a fost greșită, iar instanța disciplinară poate, sub rezerva articolului I.11.2, să 
analizeze decizia arbitrului și circumstanțele în care aceasta a fost luată. În orice astfel de caz, 
instanța disciplinară nu va da un verdict contrar deciziei arbitrului, cu excepția cazului în care 
instanța disciplinară este convinsă, în urma analizei balanței probabilităților, că decizia arbitrului 
a fost greșită. 

 
I.11.4 (a) În cazul unei citări, sarcina Tribunalului Disciplinar este de a determina dacă jucătorul a 

comis un act de antijoc. Atunci cînd jucătorul acceptă că a existat un act de antijoc sau cînd 
Tribunalul Disciplinar ajunge la concluzia că a existat un act de antijoc, în conformitate cu 
prezentul articol, jucătorul citat poate încerca să demonstreze că decizia Comisarului de Citare de 
a-l cita a fost greșită, iar instanța disciplinară poate să analizeze decizia Comisarului de Citare și 
circumstanțele în care aceasta a fost luată.  În orice astfel de caz, instanța disciplinară nu va da un 
verdict contrar deciziei Comisarului de Citare, cu excepția cazului în care instanța disciplinară este 
convinsă, în urma analizei balanței probabilităților, că decizia Comisarului de Citare a fost greșită. 
În cazul în care citarea este admisă, instanța disciplinară va stabili sancțiunea care trebuie să fie 
impusă jucătorului, în conformitate cu secțiunea I.13 din prezentul Regulament. Instanța 
disciplinară poate lua în considerare orice decizie luată în timpul meciului de către arbitru, în ceea 
ce privește antijocul respectiv, și poate, în conformitate cu articolul I.11.2, să revizuiască decizia 
arbitrului și circumstanțele în care aceasta a fost luată și poate ajunge la o concluzie contrară 
deciziei arbitrului. 

  
(b) În cazurile de citare care implică meciuri la care nu a fost delegat un Comisar de Citare, 
Tribunalul Disciplinar, înainte de a stabili dacă sesizarea de citare din partea unei echipe este 
admisă, va stabili faptul că incidentul nu a fost detectat de arbitru și/sau de arbitrii asistenți și 
dacă presupusul act de antijoc a fost suficient de grav pentru a justifica o eliminare definitivă. În 
cazul în care instanța disciplinară nu consideră că presupusul act de antijoc este suficient de grav 
pentru a justifica o eliminare definitivă, sesizarea de citare va fi respinsă. 

 
I.12 Instanțe disciplinare - Competențe și proceduri 
 
I.12.1 Procedurile generale cu privire la judecări ale cauzelor de către instanțele disciplinare, precum și 

prevederile privind componența, atribuțiile și competențele instanțelor disciplinare (denumite și 
„Tribunale Disciplinare”) sînt enunțate în Anexa 4 a prezentului Regulament. 

 
I.12.2 Arbitrul meciului în care jucătorul a fost eliminat definitiv (și arbitrul asistent sau arbitrul video, 

în cazul în care eliminarea definitivă s-a produs în urma intervenției acestor oficiali) va participa 
la ședința judecării cauzei, fie în persoană, fie prin intermediul mijloacelor tehnologice (telefon, 
internet etc), cu excepția cazului în care instanța disciplinară îi permite să lipsească. 

 
I.12.3 Comisarul de Citare al meciului în care jucătorul a fost citat va participa la ședința judecării cauzei, 

fie în persoană, fie prin intermediul mijloacelor tehnologice (telefon, internet etc), pentru a 
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furniza dovezi și/sau explicații amănunțite cu privire la faptele invocate la realizarea citării, dacă 
instanța disciplinară îi solicită aceasta. 

 
I.12.4 În ceea ce privește cazurile care implică eliminări definitive sau citări, instanța disciplinară 

trebuie să se asigure că, anterior judecării cauzei, jucătorul eliminat definitiv sau citat a intrat în 
posesia raportului de arbitraj/raportului suplimentar al arbitrului asistent/video și/sau a 
raportului de citare (sau a unor copii ale acestora), și a oricăror altor informații, rapoarte sau 
dovezi, și a avut un timp rezonabil pentru a analiza aceste probe. 

 
I.12.5 Orice înregistrare electronică a incidentului, admisă ca probă de instanța disciplinară, va fi, de 

preferință, vizionată fără sunet sau fără comentariul asociat, cu excepția cazului în care sunetul 
include comentariile făcute de arbitrul jocului (prin microfon), acestea avînd legătură cu 
incidentul respectiv, sau dacă părțile sînt de acord asupra vizionării înregistrării cu sunet. 

 
I.12.6 În situațiile în care nu a fost delegat un Comisar de Citare, pentru citări inițiate de FRR sau de o 

echipă participantă, instanța disciplinară poate să solicite părții care a citat jucătorul să 
nominalizeze un reprezentant pentru participare la ședința judecării cauzei, în vederea 
prezentării fundamentelor citării și pentru a aduce probe în sprijinul acesteia. Imposibilitatea de a 
nominaliza un astfel de reprezentant atrage clasarea cazului. 

 
I.12.7 Jucătorul care face obiectul procedurii disciplinare: 

 
(a) va apărea în fața instanței disciplinare, fie în persoană, fie prin intermediul mijloacelor 

tehnologice; 
 
 (b) poate admite în orice moment comiterea presupusului act de antijoc, caz în care instanța 

disciplinară va trece imediat la examinarea probelor și/sau a depozițiilor în vederea 
stabilirii, dacă este cazul, a sancțiunii. 

 
I.13 Sancțiuni. Procesul de stabilire a sancțiunilor 
 
I.13.1 În toate cazurile în care instanța disciplinară consideră că a avut loc un act(e) de antijoc, aceasta 

poate decide să impună o sancțiune în conformitate cu dispozițiile prezentei secțiuni I.13. La 
impunerea sancțiunilor, instanțele disciplinare care soluționează cazuri de eliminări definitive sau 
de citări vor aplica sistemul de sancțiuni pentru antijoc al World Rugby, descris în Anexa 1 (sau în 
Anexa 3, după caz), și o vor face în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni I.13. 

 
 Evaluarea gravității antijocului 
 
I.13.2 Instanța disciplinară va efectua o evaluare a gravității faptei reprezentînd infracțiunea jucătorului 

și va încadra acestă infracțiune ca fiind la capătul inferior, la mijlocul sau la capătul superior al 
scalei gravității (gravitate scăzută, medie sau ridicată), pentru a identifica punctul de intrare 
adecvat pentru luarea în considerare a respectivului act de antijoc, în cazul în care acest act este 
acoperit de prevederile din Anexa 1. Evaluarea gravității infracțiunii jucătorului va fi determinată 
în funcție de următoarele aspecte: 
 
(a) dacă infracțiunea a fost intenționată/deliberată; 
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(b) dacă infracțiunea a fost săvîrșită cu nepăsare sau nechibzuință(reckless), aceasta 
însemnînd că jucătorul știa (sau ar fi trebuit să știe) că există riscul de a comite un act de 
antijoc; 

 
(c) gravitatea acțiunilor jucătorului în raport cu infracțiunea; 
 
(d) natura acțiunilor, maniera în care a fost comisă infracțiunea, incluzînd aici partea corpului 

folosită (de exemplu, pumnul, cotul, genunchiul sau gheata); 
 
(e) existența unei provocări; 
 
(f) dacă jucătorul a ripostat, precum și momentul în care a făcut-o; 
 
(g) dacă jucătorul a acționat în legitimă apărare (însemnînd că a folosit un grad rezonabil de 

forță pentru a se apăra); 
 
(h) efectul acțiunilor jucătorului asupra victimei (de exemplu, gravitatea leziunilor provocate 

și/sau consecința scoaterii jucătorului victimă din joc); 
 
(i) efectul acțiunilor jucătorului asupra desfășurării jocului; 
 
(j) vulnerabilitatea jucătorului victimă, încluzînd partea corpului victimei implicată/afectată, 

poziția jucătorului victimă, capacitatea sa de a se apăra; 
 
(k) gradul de participare la infracțiune și gradul de premeditare; 
 
(l) dacă acțiunea jucătorului a fost finalizată sau a constituit numai o tentativă; 
 
(m) orice alt aspect al comportamentului jucătorului în raport cu sau în legătură cu 

infracțiunea. 
 

În funcție de evaluarea infracțiunii prin prisma aspectelor de mai sus, instanța disciplinară va 
clasifica actul de antijoc ca fiind la capătul inferior (lower end – gravitate redusă), la mijlocul (mid 
range – gravitate medie) sau la capătul superior (top end – gravitate ridicată) al scalei gravității 
infracțiunii și va identifica punctul de intrare adecvat, așa cum prevede Anexa 1. 

 
I.13.3 Pentru infracțiuni clasificate ca fiind la capătul superior al scalei gravității (gravitate ridicată), 

instanța disciplinară va identifica un punct de intrare între valoarea indicată de capătul superior 
al scalei pentru infracțiunea respectivă și sancțiunea maximă prevăzută în Anexa 1.1 
 
Circumstanțe agravante 
 

I.13.4 După ce a identificat punctul de intrare aplicabil pentru evaluarea unei anumite infracțiuni, 
instanța disciplinară trebuie să identifice toate circumstanțele agravante relevante și să 
determine, dacă este cazul, ce perioadă suplimentară de suspendare trebuie să se aplice în plus 
față de punctul de intrare aplicabil pentru infracțiunea în cauză. Circumstanțele agravante includ: 
 

 
1 Semnul plus de la fiecare valoare a capătului superior denotă acest drept și această flexibilitate. 
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(a) statutul(cazierul) disciplinar al jucătorului, în sensul că acesta este cunoscut a avea o 
obișnuință a încălcării Legilor Jocului2; 

 
(b) necesitatea unui mijloc de descurajare pentru a combate un model de infracțiune; și 
 
(c) orice altă(e) circumstanță(e) agravantă(e) din afara contextului jocului, pe care instanța 

disciplinară o(le) consideră relevantă(e) și adecvată(e). 
 

Circumstanțe atenuante 
 

I.13.5 În continuare, instanța disciplinară trebuie să identifice toate circumstanțele atenuante relevante 
și să determine dacă există motive pentru reducerea perioadei de suspendare și, dacă este cazul, 
valoarea acestei reduceri (fiind obiectul articolelor I.13.6 și I.13.7 de mai jos). Circumstanțele 
atenuante includ următoarele: 
 
(a) existența unei recunoașteri (luînd în considerare și momentul acesteia) din partea 

jucătorului a culpabilității/vinei acțiunii sale; 
  

(b) cazierul disciplinar al jucătorului și/sau buna sa reputație; 
  

(c) tinerețea și lipsa de experiență a jucătorului; 
  

(d) comportamentul jucătorului înainte de și în timpul audierii; 
  

(e) manifestarea din partea jucătorului a remușcărilor/regretelor pentru comportamentul său 
către victimă, luînd în considerare momentul acestor manifestări; și 

 
(f) orice altă(e) circumstanță(e) atenuantă(e) din afara contextului jocului, pe care instanța 

disciplinară o(le) consideră relevantă(e) și adecvată(e). 
 
I.13.6 Reducerea sancțiunii în baza circumstanțelor atenuante, cu singurele excepții făcînd obiectul 

articolului I.13.7 de mai jos, nu poate fi mai mare de 50% din valoarea punctului de intrare al 
sancțiunii respective. În evaluarea procentului reducerii în baza circumstanțelor atenuante, 
instanța disciplinară va începe de la 0% și va calcula valoarea acestei reduceri, dacă este cazul, 
până la un maxim de 50%. 

 
I.13.7 În cazurile în care infracțiunea a fost clasificată ca fiind la capătul inferior al scalei gravității 

(gravitate redusă), conform articolului I.13.2, atunci cînd: 
  

(a) există circumstanțe atenuante din afara contextului jocului; și 
  

(b) instanța disciplinară consideră că sancțiunea ar fi total disproporționată față de nivelul și 
de natura infracțiunii; 

  

 
2 Instanța disciplinară va lua în considerare cazierul disciplinar al jucătorului de la toate competițiile și (dacă este cazul) de la 
alte sporturi, din timpul carierei sale sportive de la vîrsta de 18 ani. În fiecare caz în care instanța disciplinară stabilește că 
jucătorul a mai fost în trecut găsit vinovat de a fi comis un act de antijoc și/sau de conduită incorectă, instanța disciplinară 
poate să considere o astfel de infracțiune drept circumstanță agravantă în cadrul procesului de stabilire a sancțiunii. 
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Instanța disciplinară poate să aplice sancțiuni mai mici decît 50% din valoarea punctului de 
intrare al capătului inferior descris în Anexa 1, mergînd pînă la a nu aplica nicio sancțiune. În 
situații excepționale, instanța disciplinară [i] poate să șteargă eliminarea definitivă (cartonașul 
roșu) din cazierul disciplinar al jucătorului, sau [ii] în situația unei eliminări temporare (cartonaș 
galben), și numai în cazul unei confuzii a identității, poate să șteargă eliminarea temporară din 
cazierul disciplinar al jucătorului. 

 
I.13.8 În cazuri de infracțiuni multiple, instanța disciplinară poate impune sancțiuni care să se aplice, fie 

simultan, fie consecutiv, cu condiția ca, în orice condiții, sancțiunea totală să fie proporțională cu 
nivelul de ansamblu al infracțiunilor. 

 
I.13.9 Instanța disciplinară va enunța, în mod obișnuit, în deciziile sale scrise, motivele pentru care a 

ajuns la concluziile respective, inclusiv determinarea culpabilității, modul în care a fost clasificată 
gravitatea infracțiuni prin referire la criteriile prevăzute în articolul I.13.2, cum au fost identificate 
și aplicate circumstanțele agravante și atenuante, și va încheia, atunci cînd este cazul, cu 
sancțiunea impusă, incluzînd, pentru evitarea oricărui dubiu, data la care expiră suspendarea, 
împreună cu o listă a meciurilor (sau a weekend-urilor, rundelor sau datelor în cazul în care 
meciurile nu au fost încă programate) pentru care este suspendat Jucătorul, cu condiția ca, în orice 
situație, conform celor mai credibile informații disponibile în momentul luării deciziei, Jucătorul 
ar fi programat să joace în cîte un meci (care satisface criteriile stabilite în articolul I.13.10.) din 
fiecare săptămînă luată în considerare și ca data expirării suspendării să fie menționată. 

 
I.13.10 În scopul impunerii unei suspendări, instanța disciplinară va lua în considerare săptămîni în care 

este programat un meci(meciuri) care satisface fiecare dintre următoarele criterii: 
  

(a) în lipsa suspendării, Jucătorul ar fi fost programat să joace în acel meci. Sarcina de a dovedi 
că ar fi fost programat să joace revine Jucătorului. Atunci cînd Jucătorul este programat să 
joace în mai multe meciuri într-o săptămînă, această săptămînă va fi considerată drept o 
singură săptămînă de suspendare, cu excepția cazului în care regulile competiției (de ex. 
manualul competiției) din care a apărut cazul disciplinar și în care există mai mult de un 
meci pe săptămînă permit ispășirea unei suspendări în număr de meciuri; 

  
(b) meciul va fi jucat între două echipe, în conformitate cu toate Legile Jocului; 

  
(c) atunci cînd nu este parte a calendarului competițional oficial, meciul: 
 

(i) trebuie să fie jucat între echipe de nivel echivalent (de exemplu, divizii sau standard 
de joc similare) și care joacă la același nivel al Jocului (sau echivalent) cu cel 
obișnuit al Jucătorului; 
 

(ii) îi va avea implicați pe cei mai buni jucători disponibili ai celor două echipe; 
 

(iii) va fi jucat pe un teren de capacitatea și cu caracteristicile obișnuite pentru cele două 
echipe la acest nivel; 

 
(iv) va fi deschis publicului (și eventual, în cazul unui meci care implică echipe 

profesioniste, vor fi vîndute bilete); 
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(v) este programat cu cel mult patru săptămîni înaintea unui meci internațional sau a 
unei competiții din calendarul oficial; 

 
(d) în cazul în care meciul este un playoff, o finală sau similar, pentru care echipa Jucătorului 

nu s-a calificat încă, meciul va fi luat în considerare dacă este în mod rezonabil probabil ca 
echipa să se califice pentru acel meci, pe baza celor mai credibile informații disponibile la 
data deciziei; 

  
(e) în cazul în care Jucătorul este programat să joace într-o formă diferită a Jocului față de 

aceea din care decurge sancțiunea și acele meciuri din cealaltă formă a Jocului se 
încadrează în perioada de suspendare, acele meciuri vor fi luate în considerare pentru 
ispășirea suspendării dacă îndeplinesc toate criteriile stabilite în prezentul articol I.13.10. 
În situația în care suspendarea unui Jucător provine dintr-un meci de rugby în 
cincisprezece, turneele sau seriile de meciuri într-o formă prescurtată a Jocului vor fi luate 
în considerare numai dacă se găsesc în calendarul competițional oficial sau în calendarul 
internațional și, în acest caz, fiecare turneu sau serie de meciuri jucate într-un weekend 
sînt considerate a echivala cu cîte o săptămînă în scopul calculării ispășirii acelei 
suspendări care rezultă dintr-un meci de rugby în cincisprezece. 

 
 Jucătorii nu vor avea dreptul să participe la activități de rugby pe care o instanță disciplinară le 

consideră a nu îndeplini criteriile enunțate în prezentul articol I.13.10, nefiind astfel incluse în 
săptămînile de ispășire a suspendării. 

 
I.13.11 Următoarele principii vor fi aplicate impunerii deciziilor de sancțiuni și de suspendări conform 

acestui Regulament: 
  

(a) sancțiunile și suspendările vor produce efect imediat și nu pot fi suspendate; 
  

(b) sancțiunile și suspendările vor fi recunoscute și vor fi aplicate universal de federații, 
asociații, organizatori de competiții, organisme de rugby și membrii lor afiliați; și 

  
(c) Jucătorii care fac obiectul unei suspendări nu vor avea voie să participe la joc (sau la orice 

altă formă a acestuia), sau să fie implicați în orice activitate pe teren în contextul unui joc, 
oriunde în lume, din momentul eliminării definitive, al emiterii citării sau al apariției unei 
situații descrise în secțiunea I.19 (cumul de Eliminări temporare și Avertismente ale 
Comisarului de Citare) pînă la expirarea suspendării sau pînă la respingerea cazului. 

  
I.13.12 Cu privire la infracțiuni care nu sînt menționate în sancțiunile din Anexa 1, sancțiunile pot fi 

impuse după cum consideră adecvat instanța disciplinară și/sau prin analogie cu cazuri 
asemănătoare. 

 
I.13.13 Prin derogare de la sancțiunile stabilite în Anexa 1 și/sau de la dispozițiile prezentei secțiuni I.13, 

în cazurile în care acțiunile jucătorului constituie infracțiuni care se înscriu la mijlocul sau la 
capătul superior al scalei gravității, de orice tip, și care au potențialul de a provoca și, de fapt, au 
condus la consecințe grave pentru sănătatea victimei, instanța disciplinară poate impune orice 
perioadă de suspendare, inclusiv o suspendare pe viață. 
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I.14 Costuri 
 
I.14.1 Ca un principiu general și sub incidența articolului I.14.2 de mai jos, FRR sau organizatorul 

competiției va suporta, în mod obișnuit, costurile de desfășurare a judecării cauzei, inclusiv, dacă 
este cazul, de deplasare, cazare și/sau costurile membrilor instanței disciplinare și ale altor 
martori convocați de instanța disciplinară, precum și costurile legate de traducere, de înregistrare 
și/sau editare, precum și cele legate de consultanță juridică în folosul instanței disciplinare. 

 
I.14.2 Jucătorul supus procedurii disciplinare, sau clubul de care aparține, va suporta propriile costuri, 

inclusiv pe cele de deplasare/cazare, precum și pe cele ale reprezentanților săi legali sau ale 
martorilor, cît și pe cele de consultanță juridică. 

 
I.15 Procedurile ulterioare judecării cauzelor 
 
I.15.1 Decizia instanței disciplinare va fi comunicată părților respective, cît mai curînd posibil după 

judecarea cauzei, și va fi obligatorie/produce efect pentru jucător, în urma notificarii acestuia, a 
reprezentantului acestuia sau a clubului de care aparține. Instanța disciplinară poate transmite 
decizia printr-o scurtă comunicare verbală, la încheierea judecării cauzei (urmînd ca motivarea să 
fie transpusă în scris și comunicată părților la o dată ulterioară), sau poate amîna comunicarea 
deciziei. În cazul în care se face o comunicare verbală a deciziei, aceasta va produce efecte din 
momentul comunicării către părți. 

 
I.15.2 Părțile implicate în judecarea cauzei de către Tribunalul Disciplinar de primă instanță au dreptul 

de a primi o copie scrisă a deciziei finale, care va fi transmisă oficial, prin intermediul 
secretariatului FRR, sub semnătura președintelui instanței disciplinare respective, într-un termen 
de 48 de ore (atunci cînd este posibil) de la stabilirea acesteia. Decizia instanței disciplinare poate 
fi publicată. 

 
I.15.3 Atunci când o parte implicată (inclusiv un jucător, clubul sau asociația respectivă) este afectată în 

mod negativ de o decizie disciplinară, partea respectivă trebuie să fie informată de către 
Tribunalul Disciplinar de primă instanță despre circumstanțele în care aceasta poate să declare 
apel către Comisia de Apel/un Ofițer de Apel. O astfel de notificare poate să fie inclusă, în mod 
obișnuit, în decizia finală în formă scrisă și poate fi comunicată verbal la încheierea judecării 
cauzei, în cazul în care decizia este transmisă verbal. 

 
I.15.4 Judecarea cauzei în fața instanțelor disciplinare poate fi înregistrată prin mijloace audio sau 

audio-vizuale sau înregistrată de către un stenograf. Înregistrarea procedurilor disciplinare, 
precum și toate documentele asociate cu acestea, vor fi păstrate o  perioadă adecvată de FRR sau 
de organizatorul competiției. Copiile inregistrărilor vor fi puse la dispoziția părților implicate, la 
un cost rezonabil,  numai în cazul unui apel împotriva deciziei Tribunalului Disciplinar de primă 
instanță. Prin derogare de la prevederile de mai sus, copii ale înregistrărilor vor fi puse la 
dispoziția World Rugby la cererea sa. 

 
I.16 Apeluri 
 
I.16.1 În sensul secțiunii I.16, "decizie" înseamnă decizia finală în formă scrisă a Tribunalului Disciplinar 

de primă instanță. 
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I.16.2 (a) Un jucător și/sau clubul/asociația jucătorului (după caz) poate declara apel (care va fi 
judecat de un Tribunal de Apel al FRR) împotriva unei decizii a Tribunalului Disciplinar de primă 
instanță. Orice apel trebuie să fie înregistrat la secretariatul FRR în termen de 5 zile de la data 
notificării asupra deciziei Tribunalului Disciplinar de primă instanță. 

 
 (b) În plus, următoarele părți au dreptul de a face apel împotriva unei decizii a Tribunalului 

Disciplinar de primă instanță: 
   

(i) FRR; și/sau 
   

(ii) organizatorul competiției; 
 
 Aceste părți trebuie să depună apelul într-un interval de timp rezonabil, dar în orice caz, nu mai 

tîrziu de 72 de ore de la primirea deciziei de către parte. 
 
I.16.3 Apelul se consideră a fi înregistrat de către partea respectivă (apelant) în cazul în care cererea de 

apel este primită de secretariatul FRR în termenele prevăzute în articolul I.16.2, împreună cu 
orice taxă necesară (făcînd obiectul articolului I.16.5). 

 
I.16.4 Declararea apelului va fi făcută în scris (inclusiv prin infrastructura electronică), va fi semnată de 

apelantul respectiv și va menționa următoarele: 
  

(a) numele apelantului; 
  

(b) decizia împotriva căreia se face apelul; 
  

(c) data deciziei împotriva căreia se face apelul; 
  

(d) data la care a fost primită decizia împotriva căreia se face apelul; 
  

(e) motivele apelului. 
  

Cu excepția celor prevăzute, nu este nevoie de un formular special pentru înregistrarea declarării 
unui apel. 

 
I.16.5 Fiecare înregistare a unui apel trebuie să fie însoțită de depunerea unei taxe care să nu 

depășească 1000 lei, suma exactă urmînd a fi stabilită prin decizie a Biroului Federal pentru 
fiecare sezon și competiție în parte. În cazul în care taxa nu a fost plătită, apelul se consideră a fi 
abandonat, dar în acest caz Comisia de Apel/Ofițerul de Apel va avea puterea de a prelungi 
termenul de plată a taxei, în funcție de caz. În cazul unui apel al FRR sau al organizatorului 
competiției, taxa de apel nu trebuie plătită. 

 
I.16.6 La înregistrarea unui apel de către FRR sau de către organizatorul competiției, acestea trebuie: 

 
(a) să informeze părțile implicate (menționate în articolul I.16.2) cu privire la apel; și 
 
(b) să pună la dispoziția Comisiei de Apel/Ofițerului de Apel înregistrarea integrală a 

procedurii disciplinare defășurate de Tribunalul Disciplinar de primă instanță. 
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Comisia de Apel/Ofițerul de Apel 
 

I.16.7 Comisia de Apel/ Ofițerul de Apel va determina baza pe care va fi judecat apelul. Procedurile 
generale referitoare la judecarea apelurilor de către Tribunalele de Apel cuprinse în Anexa 4 se 
vor aplica cu privire la orice aspect care decurge din prezentul Regulament. 

 
I.16.8 Apelul va fi judecat într-un termen de 7 zile de la înregistrare, atunci cînd este posibil. 
 
I.16.9 În cazul oricărui apel: 
  

(a) apelantul, în cazul în care este un jucător, poate fi asistat de un reprezentant legal și/sau al 
clubului de care aparține, iar în cazul oricărui altui apelant, de către un reprezentant legal 
și/sau de către orice alt reprezentant al apelantului; 

  
(b) în cazul unui apel declarat de FRR sau de organizatorul competiției, apelantul va fi 

reprezentat de o persoană nominalizată în acest sens. 
 
I.17 Dispoziții suplimentare cu privire la proceduri disciplinare 
 
I.17.1 În cadrul tuturor procedurilor demarate în timpul unei judecări a unei cauze de către Tribunalele 

Disciplinare, arbitrii și/sau arbitrii asistenți/video pot aduce doar dovezi de fapt, nu pot să-și 
exprime opinii. 

 
I.17.2 Tribunalele Disciplinare pot modifica infracțiunea pentru care jucătorul a fost eliminat definitiv 

sau citat, fie înainte de judecarea cauzei, fie în orice moment în timpul judecării cauzei, cu excepția 
cazului în care, având în vedere circumstanțele cazului, o astfel de modificare nu se poate face fără 
a provoca nedreptate. În cazul în care se face o astfel de modificare, atunci cînd este cazul, se 
poate acorda o amînare. 

 
I.18 Suspendarea 
 
I.18.1 Un jucător eliminat definitiv sau citat de un Comisar de Citare/Comisia de Citare nu are dreptul de 

a participa sau de a fi selectat pentru a juca în niciun meci, sau de a participa la activități oficiale în 
contextul unui meci, oriunde în lume, pînă la soluționarea cazului de către Tribunalul Disciplinar 
desemnat. 

 
I.18.2 Un jucător suspendat care declară apel nu are dreptul de a participa sau de a fi selectat pentru a 

juca în niciun meci, pînă la soluționarea cazului de către Tribunalul de Apel sau pînă la expirarea 
suspendării (oricare dintre aceste evenimente are loc mai devreme). 

 
I.19 Eliminări temporare și Avertismente ale Comisarului de Citare 
 
I.19.1 FRR are obligația de a pune în aplicare proceduri care să reglementeze administrarea și 

consecințele disciplinare care decurg din eliminări temporare și din Avertismente ale Comisarului 
de Citare (inclusiv în ceea ce privește cumulul unei combinații de trei eliminări temporare și/sau 
Avertismente ale Comisarului de Citare). 

 
I.19.2 Pentru eliminări temporare, vor fi aplicate, cu modificări specifice necesare în funcție de 

competiția internă respectivă, următoarele principii: 
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(a) arbitrul trebuie să raporteze toate eliminările temporare la sfîrșitul jocului în care acestea 

au fost dictate; 
  

(b) raportul de arbitraj conținînd evidența eliminărilor temporare va fi înaintat 
organizatorului competiției în condițiile enunțate de ROAR/manualul competiției; 

   
(c) observatorul oficial al jocului sau arbitrul (în funcție de caz) îi va informa pe reprezentanții 

cluburilor participante la jocul respectiv, că jucătorii eliminați temporar au dreptul de a 
contesta eliminarea temporară, însă, dacă doresc să o facă, trebuie să notifice organizatorul 
competiției despre contestație într-un termen de 48 de ore de la încheierea jocului, 
menționînd motivele invocate; 

 
(d) o astfel de notificare va fi înregistrată în mod corespunzător de către organizatorul 

competiției și va fi luată în considerare în cazul în care jucătorul este ulterior implicat în 
orice procedură disciplinară cu privire la cumul de eliminări temporare; 

  
(e) un jucător care a fost eliminat temporar în trei sau mai multe ocazii și/sau a suferit o 

combinație de trei sau mai multe eliminări temporare în orice turneu sau competiție sau 
serie de meciuri aflate sub jurisdicția FRR sau a unei organizații afiliate, pe parcursul unui 
singur sezon, este obligat să se prezinte în fața instanței disciplinare la o dată stabilită. În 
acest sens, jucătorul va fi notificat după cum urmează: 
 
(i)  că scopul procedurii disciplinare este acela de a se stabili dacă trebuie să fie impusă 
o penalizare suplimentară pentru infracțiunile sale repetate; 
 
(ii)  că poate fi asistat de un reprezentant al propriului club și/ sau de un consilier 
juridic; 
 
(iii)  că, în afara cazului în care jucătorul a efectuat o notificare pentru a contesta o 
eliminare temporară, în condițiile stabilite de articolul I.19.2(c), și în absența unor 
circumstanțe excepționale pentru care jucătorul nu ar fi reușit să efectueze notificarea, nu 
vor fi analizate dovezi, altele decît în scopul stabilirii sancțiunii; și 
 
(iv)  că nu are dreptul de a participa la niciun meci, sau de a participa la activități oficiale 
în contextul unui meci, oriunde în lume, pînă la soluționarea cazului. 

 
(f) procedurile generale cu privire la judecări ale cauzelor, descrise în prezentul Regulament, 

care pot fi modificate după cum este necesar, vor fi aplicate și procedurilor disciplinare sau 
apelurilor legate de cumulul de eliminări temporare; și 

 
(g) avînd în vedere numeroasele permutări de sancțiuni potențiale care ar putea apărea în 

cazurile care implică un cumul de eliminări temporare, sancționarea jucătorul se va face 
exclusiv la aprecierea instanței disciplinare. 

 
I.19.3 Avertismentul Comisarului de Citare va deveni parte a cazierului disciplinar al jucătorului. În 

această privință: 
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(a) Comisarul de Citare nu este limitat în privința numărului de avertismente pentru antijoc pe 
care le poate emite împotriva unui jucător în timpul unui meci; 

 
(b) În cazul în care un jucător a primit două Avertismente ale Comisarului de Citare sau o 

combinație de un avertisment și o eliminare temporară în timpul unui meci, el va fi tratat 
din punct de vedere disciplinar ca și cum ar fi fost eliminat definitiv; 

 
(c) Dacă jucătorul în cauză dorește să conteste Avertismentul Comisarului de Citare, el va 

notifica intenția sa în termen de 48 ore de la primirea notificării asupra avertismentului. O 
astfel de notificare va fi înregistrată în mod corespunzător de către organizatorul 
competiției și va fi luată în considerare în cazul în care jucătorul este ulterior implicat în 
orice procedură disciplinară cu privire la cumul de eliminări temporare și/sau de 
Avertismente ale Comisarilor de Citare; 

 
(d) În cazul în care un jucător a primit trei Avertismente ale Comisarilor de Citare sau o 

combinație de trei avertismente și/sau eliminări temporare intr-un turneu, competiție sau 
o serie de meciuri aflate sub jurisdicția FRR sau a unei organizații afiliate, pe parcursul 
unui singur sezon, este obligat să se prezinte în fața instanței disciplinare la o dată stabilită. 
În acest sens, jucătorul va fi notificat după cum urmează: 
 
(i)  că scopul procedurii disciplinare este acela de a se stabili dacă trebuie să fie impusă 
o penalizare suplimentară pentru infracțiunile sale repetate; 
 
(ii)  că poate fi asistat de un reprezentant al propriului club și/sau de un consilier 
juridic; 
  
(iii)  i se va comunica identitatea membrilor instanței disciplinare; și 
 
(iv)  că nu are dreptul de a participa la niciun meci, sau de a participa la activități oficiale 
în contextul unui meci, oriunde în lume, pînă la soluționarea cazului. 

 
I.20 Situații neprevăzute 
 
I.20.1 În cazul în care are loc un anumit incident, pentru care nu există nicio dispoziție în prezentul 

Regulament, atunci instanța disciplinară poate lua măsurile pe care le consideră adecvate, în 
conformitate cu principiile generale de drept și corectitudine. 

 
I.21 Alte prevederi 
 
I.21.1 Procedurile desfășurate în conformitate cu prezentul Regulament sau orice decizie a unui 

Tribunal Disciplinar de primă instanță sau de Apel nu vor fi anulate sau declarate nule pentru 
niciun motiv(e) legat(e) de orice defect, neregularitate, omisiune sau de alte aspecte tehnice, cu 
excepția cazului în care defectul, neregularitatea, omisiunea etc. ridică un dubiu material cu 
privire la valoarea de adevăr a rezultatelor sau a deciziilor instanței disciplinare respective, sau 
dacă are ca rezultat o eroare judiciară. 
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PROCEDURI MODIFICATE PENTRU ANTIJOC LA MECIURI SAU TURNEE DE RUGBY ÎN 7 
 
I.22 Introducere 
 
I.22.1 Structura specială a competițiilor de rugby în 7, cu mai multe meciuri care au loc în aceeași zi, 

impune anumite modificări ale procedurilor pentru antijoc. Prevederile care vor fi aplicate la 
turnee de rugby în 7 pentru antijoc sînt descrise în continuare. 

 
I.23 Aplicarea Regulamentului 
 
I.23.1 Procedurile și standardele aplicabile meciurilor de rugby în 15 se vor aplica și meciurilor de rugby 

în 7. În mod special, următoarele prevederi se vor aplica: 
 

(a) Proceduri preliminare în cazurile de eliminări definitive; în conformitate cu secțiunea I.9 
din prezentul Regulament, cu excepția modificărilor descrise de articolul I.24; 

 
(b) Proceduri preliminare în cazurile de citări și de Avertismente ale Comisarului de Citare; în 

conformitate cu secțiunea I.10  din prezentul Regulament, cu excepția modificărilor 
descrise de articolul I.25; 

 
(c) Instanțe disciplinare – competențe și proceduri; în conformitate cu secțiunea I.12  din 

prezentul Regulament, cu excepția modificărilor descrise de articolul I.26; 
 
(d) Sancțiuni; în conformitate cu secțiunea I.13  din prezentul Regulament, cu excepția 

modificărilor descrise de articolul I.27; 
 
(e) Apeluri; în conformitate cu secțiunea I.16  din prezentul Regulament, cu excepția 

modificărilor descrise de articolul I.29; 
 
(f) Suspendări; în conformitate cu secțiunea I.18  din prezentul Regulament și eliminări 

temporare și Avertismente ale Comisarului de Citare; în conformitate cu secțiunea I.19  din 
prezentul Regulament, cu excepția modificărilor descrise de articolul I.28. 

 
I.24 Proceduri preliminare în cazurile de eliminări definitive 
 
I.24.1 Dacă un jucător este eliminat definitiv din incinta de joc într-un meci de rugby în 7, cazul său va fi 

judecat, atunci cînd este posibil, într-un interval de 2 ore de la ora încheierii jocului respectiv, sau 
înaintea meciului următor din turneu (oricare dintre acestea are loc mai devreme). 

 
I.24.2 Arbitrul poate folosi formularul 1 din Anexa 2 a acestui Regulament pentru efectuarea unui raport 

în conformitate cu articolul I.9.1 din prezentul Regulament. 
 
I.24.3 Arbitrul asistent poate folosi formularul 2 din Anexa 2 a acestui Regulament pentru efectuarea 

unui raport în conformitate cu articolul I.9.2 din prezentul Regulament. 
 
I.24.4 Avînd în vedere limitările de timp specifice turneelor de rugby în 7, nu este necesar ca notificarea 

prevăzută de articolul I.9.5 să-i fie transmisă în scris jucătorului eliminat. Este suficient dacă 
raportul arbitrului și, după caz, raportul arbitrului asistent și orice alt material probatoriu 
relevant, sînt înmînate jucătorului sau managerului echipei sale. 
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I.25 Proceduri preliminare în cazurile de citări sau de Avertismente ale Comisarului de Citare 
 
I.25.1 FRR sau altă organizație afiliată responsabilă de managementul oricărei echipe participante la joc 

nu vor avea dreptul să citeze un jucător pentru antijoc, dar vor putea sesiza Comisarul de Citare 
pentru a lua în considerare orice incident de presupus antijoc, cu condiția ca incidentul să fie 
raportat Comisarului de Citare într-un interval de 30 de minute de la încheierea meciului 
respectiv. Decizia Comisarului de Citare de a cita un jucător, fie ca rezultat al unui incident care i-a 
fost sesizat, fie ca rezultat al propriei analize, va fi finală.  

 
I.25.2 Comisarul de Citare poate folosi formularul 3(A) din Anexa 2 a acestui Regulament în scopul 

efectuării unei citări. 
 
I.25.3 Raportul Comisarului de  Citare trebuie să conțină, în mod obișnuit, informațiile enunțate de 

articolul I.10.4 și trebuie primit de către Comisarul Disciplinar desemnat sau, în lipsa acestuia, de 
oficialii organizatorului competiției, în termen de 60 de minute de la încheierea meciului în care 
a avut loc presupusul act(acte) de antijoc. 

 
I.25.4 Circumstanțele excepționale pentru situația unei citări enunțate de articolul I.10.3 se aplică, de 

asemenea, și meciurilor de rugby în 7, dar, în plus, la cererea Comisarului de Citare și cu 
aprobarea Ofițerului Judiciar, perioada de timp pentru pentru efectuarea citării poate fi prelungită 
cu condiția ca aceasta să nu se extindă dincolo de durata turneului. 

 
I.25.5 Atunci cînd un jucător face obiectul unei citări, cazul său va fi judecat, atunci cînd este posibil, într-

un interval de 2 ore de la primirea raportului de citare sau inaintea următorului meci. 
 
I.25.6 Un Avertisment al Comisarului de Citare va fi transmis Comisarului Disciplinar desemnat sau, în 

lipsa acestuia, oficialilor organizatorului competiției, în mod normal, într-un interval de 60 de 
minute de la încheierea meciului în care a avut loc actul (ele) de antijoc. Avertismentul 
Comisarului de Citare va conține informațiile enunțate de articolul I.10.4 (a) pînă la (d). 
Formularul 3(B) din Anexa 2 a acestui Regulament poate fi folosit în acest caz. 

 
I.26 Ofițerul Judiciar – Libertatea de a reglementa propriile proceduri 
 
I.26.1 În situația meciurilor de rugby în 7, atunci cînd este posibil, cazurile care implică eliminare 

definitivă, citare sau cumul de eliminări temporare vor fi judecate de un Ofițer Judiciar care va 
acționa ca singur judecător. 

 
I.27 Sanțiuni în contextul meciurilor de rugby în 7 
 
I.27.1 Sancțiunile pentru antijoc prevăzute în Anexa 1 au fost stabilite pe baza principiului că o perioadă 

de o săptămână de suspendare ar însemna, în mod normal, că jucătorul pierde un singur meci de 
rugby în 15. În timpul unui turneu de rugby în 7, jucătorii pot participa la mai multe meciuri pe zi. 
Atunci când determină perioadele corespunzătoare de suspendare, Ofițerul Judiciar, sau 
înlocuitorul acestuia, trebuie să fie conștient de faptul că, în timpul unei turneu de rugby în 7, un 
jucător ar putea pierde mai mult de un meci ca urmare a suspendării de o săptămână, și, în 
consecință, Ofițerul Judiciar poate impune o suspendare bazată pe un număr de meciuri ale 
turneului respectiv. În acest sens, Ofițerul Judiciar va avea în vedere impactul global al 
suspendării. Această dispoziție nu exclude impunerea unor perioade de suspendare care să 
depășească durata participării jucătorului la turneul respectiv. 
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I.27.2 Ofițerul Judiciar va transmite decizia sa, folosind formularul standard (formularul 6 din Anexa 2) 

sau în alt mod, în scris, în cel mai scurt timp posibil, jucătorului, echipelor implicate in meci, și 
Comisarului Disciplinar (sau, în lipsa acestuia, oficialilor organizatorului competiției). Decizia va fi 
obligatorie pentru jucător de îndată ce acesta, reprezentantul său sau echipa sa este notificată 
asupra deciziei. "Decizie" are înțelesul prevăzut în articolul I.16.1. 

 
I.28 Eliminări temporare și Avertismente ale Comisarului de Citare 
 
I.28.1 În cazurile eliminărilor temporare și ale Avertismentelor Comisarului de Citare, se vor aplica 

prevederile secțiunii I.19, cu următoarele excepții: 
 

(a) Perioada maximă de eliminare nu va depăși 2 minute, neincluzînd pauza dintre reprize. 
Dacă perioada de eliminare se prelungește după pauză, jucătorul eliminat nu va avea voie 
să intre în legătură cu propria echipă în timpul pauzei. 

 
(b) Raportul, care poate avea forma standard, va fi transmis Comisarului Disciplinar sau 

organizatorului competiției cît mai curînd posibil, în mod normal, într-un interval de 2 ore 
de la încheierea meciului. 

 
(c) Organizatorul competiției va transmite o copie a raportului părților implicate, într-un 

interval de 4 ore de la primirea acestuia. Acest raport va menționa că jucătorul are dreptul 
să conteste eliminarea temporară, dar, dacă dorește să o facă, trebuie să înițieze notificarea 
contestației într-un interval de 12 ore de la primire. O astfel de notificare va fi înregistrată 
în mod corespunzător de organizatorul competiției și se va ține cont de ea în cazul în care 
jucătorul va fi implicat într-o procedură disciplinară cu privire la cumulul de Avertismente 
ale Comisarului de Citare. 

 
I.28.2 În acest sens: 

 
(a) Un jucător care a fost eliminat temporar și/sau a primit un Avertisment al Comisarului de 

Citare în trei sau mai multe meciuri și/sau a primit o combinație de trei sau mai multe 
eliminări și/sau Avertismente ale Comisarului de Citare, la același turneu de rugby în 7, va 
fi convocat la o audiere de către Ofițerul Judiciar. 

 
(b) Pînă la judecarea cauzei, jucătorul nu are dreptul să ia parte la niciun meci, oriunde în 

lume, și va fi suspendat din toate activitățile legate de joc, pînă la soluționarea cazului. 
 
(c) În mod normal, asemenea proceduri disciplinare vor avea loc în incinta complexului 

sportiv în care se desfășoară competiția. 
 

I.29 Apeluri 
 
I.29.1 Pentru a fi valid, un apel trebuie să fie înregistrat la Comisarul Disciplinar (sau la organizatorul 

competiției), în scris (inclusiv prin infrastructura electronică), în termen de 24 de ore de la 
notificarea asupra deciziei Ofițerului Judiciar. 

 
I.29.2 Apelurile vor fi, în mod normal, judecate de un Ofițer de Apel. 
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PARTEA a II-a – CONDUITĂ INCORECTĂ ȘI CODUL DE CONDUITĂ 
 
 
Preambul 
 
 
II.A. Aderarea la spiritul Legilor Jocului, la Regulamentele cu privire la joc și la spiritul de fairplay rămâne 
un aspect fundamental pentru buna administrare și conservarea jocului de rugby în epoca modernă. În 
consecință, abordarea diferitelor aspecte ale conduitei incorecte apare drept o obligație generală a 
tuturor părților implicate, pentru a se garanta faptul că disciplina, controlul, corectitudinea și respectul 
reciproc, elemente esențiale pentru integritatea jocului, sînt conservate. 
 
II.B. Prezentul Regulament stabilește o abordare armonizată în ceea ce privește gestionarea procesului 
disciplinar și punerea în aplicare a sancțiunilor pentru conduită incorectă la toate nivelurile jocului.  
 
II.C. Toți participanții la joc, prin însuși actul de participare, recunosc și consimt să respecte principiul 
universalității, ceea ce înseamnă că jucătorii care sînt suspendați la orice nivel al jocului, vor avea această 
suspendare recunoscută și aplicată la toate nivelurile jocului și pe teritoriile tuturor federațiilor și 
asociațiilor. 
 
 

Aplicarea Regulamentului 
 
II.1 Dispozițiile prezentului Regulament, inclusiv cele ale Codului de Conduită (Anexa 5) vor fi aplicate 

tuturor cluburilor și asociațiilor aflate sub jurisdicția FRR, la toate nivelurile, acestora revenindu-
le responsabilitatea de a sfătui propriii jucători, persoanele sau organismele de rugby cu privire la 
aceste dispoziții. FRR trebuie să se asigure că măsurile disciplinare adoptate sînt compatibile și nu 
în conflict cu prezentul Regulament, și că aceste măsuri sînt aplicate și respectate de către toți 
jucătorii, persoanele și organismele de rugby aflate sub jurisdicția sa. 

 
II.2 Orice act de conduită incorectă constituie o infracțiune în conformitate cu prezentul Regulament 

și poate duce la desfășurarea de proceduri disciplinare și la impunerea de sancțiuni asupra 
jucătorului, persoanei, clubului, asociației și/sau organismului de rugby implicat. 

 
II.3 În accepțiunea prezentului Regulament, prin "conduită incorectă" se înțelege orice 

comportament, purtare, declarație și/sau practică, din interiorul sau din afara incintei de joc, în 
timpul, în legătură cu un meci, sau în alt mod, care este nesportivă și/sau incorectă și/sau 
jignitoare și/sau obraznică și/sau indisciplinată și/sau care discreditează sau care are potențialul 
de a discredita jocul de rugby și/sau oricare dintre organismele sale constitutive, FRR și/sau 
personalul acestora sau partenerii lor comerciali și/sau oficialii jocului și/sau personalul judiciar. 
Conduita incorectă va exclude numai antijocul din timpul unui meci, care face obiectul 
procedurilor enunțate în prima parte a prezentului Regulament, în cazurile de eliminare definitivă 
sau de citare. 

 
II.4 Deși este practic imposibilă crearea unui repertoriu definitiv și exhaustiv al tipurilor de conduită, 

de comportament, de declarații sau de practici care s-ar înscrie în categoria conduitei incorecte, în 
conformitate cu prezentul Regulament, cu titlul de exemplu, fiecare dintre următoarele tipuri de 
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conduită, de comportament, de declarații sau de practici petrecute în orice fel de circumstanțe, 
sînt exemple de și constituie cazuri de conduită incorectă: 

 
(a) acte de violență sau de intimidare în interiorul complexului sportiv în care se desfășoară 

meciul, inclusiv în (și fără limitare la) tunel, vestiare și/sau spațiile de încălzire; 
 

(b) comportare într-un mod abuziv, jignitor, agresiv sau în scop de intimidare față de arbitri, 
arbitri asistenți, observatori, Comisari de Citare, membri ai Tribunalelor Disciplinare sau 
față de alți oficiali sau persoane asociate FRR, organismului de rugby sau cluburilor 
participante, sau față de spectatori; 

 
(c) acțiuni, afirmații sau comportamente care sînt discriminatorii pe motive de religie, rasă, 

sex, orientare sexuală, dizabilități, culoare, origine națională sau etnică; 
 

(d) orice încălcare a Regulamentului 6 WR (referitor la pariuri); 
 

(e) furnizarea de informații false și/sau care sînt de natură să inducă în eroare în legătură cu 
cazierul disciplinar anterior al unui jucător sau al unei persoane, în cadrul oricărei 
proceduri desfășurate în conformitate cu prezentul Regulament sau al altei proceduri 
disciplinare și/sau furnizarea de informații care induc în eroare în ceea ce privește 
intențiile jucătorului de a juca în perioada următoare; 

 
(f) orice încălcare a prevederilor Anexei 5 (Codul de Conduită); 

 
(g) comportament și/sau comentarii în legătură cu proceduri disciplinare curente și/sau 

preconizate sau în legătură cu arbitrajul unui meci (sau cu orice aspect al acestuia), care 
sînt de natură să prejudicieze sau să aibă un impact negativ asupra acestor proceduri 
și/sau care pot prejudicia interesele jocului și/sau ale oricărei persoane și/sau ale oricărui 
membru al personalului disciplinar (incluzînd membrii Tribunalelor Disciplinare și 
Comisarii de Citare); 

 
(h) nerespectarea solicitării sau refuzul de a coopera în cadrul procesului de citare și/sau 

disciplinar, fără o explicație rezonabilă, sau efectuarea unei sesizări de citare cu ușurință 
sau cu rea credință; 

 
(i) nerespectarea solicitării sau refuzul unui jucător, al unei persoane sau al unui club de a 

coopera pe deplin în cadrul unei investigații demarate în conformitate cu prevederile 
Regulamentului 6 WR (cu privire la pariuri) sau cu regulile anti-doping, sau în legătură cu  
o plîngere sau cu o dispută care poate fi supusă unei proceduri disciplinare; și/sau 

 
(j) orice comentarii (inclusiv în mass-media) care atacă, discreditează sau denigrează jocul de 

rugby și/sau oricare dintre organismele sale constitutive, FRR, World Rugby și/sau 
personalul sau partenerii comerciali ai acestora, și/sau oficialii jocului și/sau personalul 
disciplinar (incluzînd membrii Tribunalelor Disciplinare și Comisarii de Citare). 

 
II.5 FRR este responsabilă pentru comportamentul jucătorilor săi și al tuturor persoanelor aflate sub 

jurisdicția sa. Cluburile, jucătorii și persoanele trebuie să se comporte într-o manieră disciplinată 
și sportivă și să se asigure că nu comit acte de conduită incorectă. 
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II.6 Rolul FRR, al asociației sau al organizatorului competiției cu privire la situații de conduită 
incorectă 

 
II.6.1 FRR poate desemna o persoană pentru funcția de Comisar Disciplinar. Comisarul Disciplinar va 

administra prezentul Regulament și va avea dreptul de a iniția investigații (personal sau cu 
ajutorul altor persoane desemnate) cu privire la incidente care constituie sau care sînt 
susceptibile de a constitui acte de conduită incorectă din partea jucătorilor, persoanelor sau 
organismelor de rugby aflate sub jurisdicția FRR. 

 
II.6.2 În contextul unei meci sau al unei competiții, rolul Comisarului Disciplinar poate fi transferat 

Comisarului de Citare (în cazul în care acesta este prezent la joc), observatorului oficial, sau altei 
persoane adecvate. 

 
II.6.3 Nicio persoană care este membru sau angajat plătit al FRR sau al altei organizații afiliate 

responsabile pentru managementul oricărei echipe participante la un meci nu va fi eligibilă 
pentru a fi desemnată Comisar Disciplinar. 

 
II.7 Conduită Incorectă – Proceduri Preliminare 
 
II.7.1 Comisarul Disciplinar (sau înlocuitorul acestuia) are dreptul de a efectua investigațiile pe care le 

consideră necesare cu privire la incidente care constituie sau care sînt susceptibile de a constitui 
acte de conduită incorectă din partea jucătorilor, persoanelor sau organismelor de rugby aflate 
sub jurisdicția FRR. Fiecare club, asociație, organism de rugby, jucător sau persoană este obligată 
să coopereze în beneficiul oricărei astfel de investigații, iar refuzul de a coopera poate constitui el 
însuși un act de conduită incorectă, în conformitate cu prezentul Regulament. 

 
II.7.2 Comisarul Disciplinar (sau înlocuitorul acestuia) va stabili dacă va face o sesizare de conduită 

incorectă în urma investigației, iar decizia lui în ceea ce privește atât inițierea investigației, cît și 
efectuarea sesizării va fi definitivă. 

 
II.7.3 În cazul în care Comisarul Disciplinar (sau înlocuitorul acestuia) decide să facă o sesizare de 

conduită incorectă, aceasta va fi înaintată spre soluționare Comisiei de Disciplină și Fairplay. 
 
II.8 Sesizarea de Conduită Incorectă 
 
II.8.1 Orice sesizare de conduită incorectă efectuată de Comisarul Disciplinar al FRR (sau de înlocuitorul 

acestuia) trebuie transmisă în scris (inclusiv prin infrastructura electronică) secretariatului FRR. 
Sesizarea trebuie să conțină: 

 
(a) data și locul presupusului act de conduită incorectă; 

 
(b) numele jucătorului, persoanei sau al altei părți împotriva careia se efectuează sesizarea și 

(acolo unde este cazul) organismul de rugby din care aceasta face parte; și 
 
(c) detalii cu privire la presupusul act de conduită incorectă (inclusiv scurte detalii cu privire 

la probele care pot fi invocate). 
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II.8.2 În urma primirii unei sesizări de conduită incorectă, secretariatul FRR va transmite o copie a 
acesteia, precum și orice informații/rapoarte conexe, jucătorului, persoanei (și organismului de 
rugby căruia aceasta îi aparține) sau părții împotriva căreia a fost făcută sesizarea, precum și 
Comisiei de Disciplină și Fairplay. 

 
II.8.3 Un organizator de competiție, un jucător sau o persoană poate înainta o plîngere cu privire la un 

posibil act de conduită incorectă Comisarului Disciplinar al FRR, sau, în lipsa acestuia, 
secretariatului FRR. Comisarul Disciplinar (sau secretariatul FRR) trebuie să analizeze cazul și să 
decidă dacă inițiază o sesizare de conduită incorectă, în conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament. 

 
II.8.4 O sesizare de conduită incorectă se poate realiza și implicit, în contextul unui meci sau al unei 

competiții, prin raportarea presupusului act(acte) de conduită incorectă de către oficialii jocului 
sau de către observatorul oficial prin intermediul raportului de arbitraj, al rapoartelor 
suplimentare ale oficialilor jocului sau al raportului observatorului oficial. Este responsabilitatea 
organizatorului competiției să analizeze aceste documente și să notifice partea împotriva careia a 
fost efectuată sesizarea, precum și Comisia de Disciplină și Fairplay, respectînd prevederile 
prezentului Regulament. 

 
II.9 Tribunalul Disciplinar – libertatea de a reglementa propriile proceduri 
 
II.9.1 Pentru soluționarea cazurilor de conduită incorectă se vor aplica procedurile generale referitoare 

la proceduri disciplinare descrise în Anexa 4 a prezentului Regulament. În acest sens, pentru 
evitarea oricărui dubiu, procedurile disciplinare includ procedurile referitoare la cazuri de 
conduită incorectă. 

 
II.9.2 La orice judecare a unei sesizări de conduită incorectă înaintate de Comisarul Disciplinar, acesta 

(sau inlocuitorul acestuia) trebuie să fie prezent, pentru a explica temeiurile sesizării, în acest 
scop el putînd fi asistat de un consilier juridic. 

 
II.9.3 Comisarul Disciplinar va avea sarcina de a dovedi, pe baza principiului balanței probabilităților, că 

a fost comis un act sau acte de conduită incorectă. Jucătorul, persoana sau partea care face 
obiectul sesizării va fi întrebată dacă acceptă că a comis un act de conduită incorectă. Instanța 
disciplinară evaluează constatările asupra faptelor și, în urma analizei balanței probabilităților, 
stabilește dacă a fost comis un act sau acte de conduită incorectă de jucătorul, persoana sau partea 
respectivă. 

 
II.10 Sancțiuni pentru Conduită Incorectă 
 
II.10.1 În cazul în care instanța disciplinară determină că a fost comis un act sau acte de conduită 

incorectă, va trece imediat la stabilirea sancțiunii care se impune. Instanța disciplinară are dreptul 
să impună sancțiunile pe care le consideră adecvate asupra părții respective, inclusiv, dar fără a se 
limita la, următoarele3: 

 
3 Pentru cazuri uzuale de conduită incorectă, cazuri întîlnite în lunga istorie a procesului disciplinar desfășurat de FRR, 
instanța disciplinară poate folosi, cu titlu de recomandare, în funcție de caz, sancțiunile pentru conduită incorectă enunțate în 
Anexa 6 (avînd originea în Regulamentul Disciplinar aflat în vigoare pîna la data adoptării prezentului Regulament). În cazul 
în care se raportează la acele sancțiuni, instanța disciplinară trebuie să țină cont de faptul că valorile sancțiunilor enunțate în 
Anexa 6 sînt valori recomandate pentru jocuri la nivelul cel mai ridicat al competițiilor de seniori. Pentru niveluri valorice sau 
de vîrste inferioare, instanța disciplinară are libertatea de a aplica un standard mai îngăduitor. 
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(a) o atenționare, o mustrare, un avertisment; 

 
(b) o penalizare pecuniară; 

 
(c) o suspendare pentru un număr precizat de meciuri sau pe o perioadă de timp; 

 
(d) eliminarea din restul unui turneu sau al unei serii de meciuri; 
 
(e) un ordin de restricționare a accesului în FRR sau la terenurile FRR; 
 
(f) o suspendare din activitatea de arbitraj, antrenorat și/sau de administrare a jocului de 

rugby; 
 
(g) excluderea din activitatea rugbystică; 
 
(h) deducerea sau anularea de puncte sau altă sancțiune în legătură cu o competiție; și/sau 
 
(i) orice combinație a celor de mai sus sau o altă sancțiune adecvată. 
 
În cazul turneelor de rugby în 7, în plus, se pot impune următoarele sancțiuni: 
 
(j) anularea rezultatului unui meci; 

 
(k) dispunerea rejucării unui meci; 
 
(l) pierderea din oficiu a unui meci; 
 
(m) deducerea sau anularea de puncte sau altă sancțiune în legătură cu turneul respectiv; 

și/sau 
 
(n) orice combinație a celor de mai sus sau o altă sancțiune adecvată. 
 
La impunerea unei sancțiuni pentru conduită incorectă, instanța disciplinară va descrie natura 
exactă a oricărei suspendări, precum și scopul și gradul în care este restricționată sau interzisă 
orice activitate. 

 
II.10.2 Decizia instanței disciplinare va fi comunicată părților respective, cît mai curînd posibil după 

judecarea cauzei, și va fi obligatorie/produce efect pentru partea respectivă, în urma notificarii 
acesteia, a reprezentantului acesteia sau a clubului de care aparține persoana respectivă. Instanța 
disciplinară poate transmite decizia printr-o scurtă comunicare verbală, la încheierea judecării 
cauzei (urmînd ca motivarea să fie pusă în scris și comunicată părților la o dată ulterioară), sau 
poate poate amîna comunicarea deciziei. În cazul în care se face o comunicare verbală a deciziei, 
acesta va produce efecte din momentul comunicării către părți. 

 
II.10.3 Părțile implicate în judecarea cauzei de către Tribunalul Disciplinar de primă instanță au dreptul 

de a primi o copie scrisă a deciziei finale, care va fi transmisă oficial, prin intermediul 
secretariatului FRR, sub semnătura președintelui Tribunalului Disciplinar de primă instanță, într-
un termen de 48 de ore (atunci cînd este posibil) de la stabilirea acesteia. 
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II.10.4 Toate penalitățile impuse vor rămîne în vigoare pînă la (eventuala) decizie a apelului. 
 
II.10.5 Toate deciziile în cazuri de conduită incorectă se vor supune principiului universalității enunțat în 

prezentul Regulament. 
 
II.11 Apeluri în cazuri de Conduită Incorectă 
 
II.11.1 Un jucător și/sau clubul/asociația jucătorului (după caz), o persoană, sau orice parte care a fost 

găsită vinovată de un act de conduită incorectă va avea dreptul de a declara apel împotriva 
deciziei și/sau împotriva sancțiunii impuse.  

 
II.11.2 Următoarele părți (apelanți) vor avea dreptul de a declara apel împotriva deciziei Tribunalului 

Disciplinar de primă instanță: 
 

(a) jucătorul, persoana sau oricare parte care face obiectul deciziei de conduită incorectă; 
 

(b) FRR; și 
 
(c) organizatorul competiției. 
 

II.11.3 Pentru a fi valid, un apel trebuie să fie înregistrat la Comisarul Disciplinar sau la secretariatul FRR, 
în scris (inclusiv prin infrastructura electronică),  în termen de 5 zile de la data notificării asupra 
deciziei Tribunalului Disciplinar de primă instanță. În sensul acestui Regulament, "decizie" 
înseamnă decizia finală în formă scrisă a Tribunalului Disciplinar de primă instanță. 

 
II.11.4 Fiecare înregistare a unui apel trebuie să fie însoțită de depunerea unei taxe care să nu 

depășească echivalentul a 1000 de lei, suma exactă urmînd a fi stabilită prin decizie a Biroului 
Federal pentru fiecare sezon și/sau competiție în parte. În cazul în care taxa nu a fost plătită, 
apelul se consideră a fi abandonat, dar în acest caz Comisia de Apel/Ofițerul de Apel va avea 
dreptul de a prelungi termenul de plată a taxei, în funcție de caz. În cazul unui apel al FRR sau al 
organizatorului competiției, taxa de apel nu trebuie plătită. 

 
II.11.5 Apelul va fi judecat într-un termen de 7 zile de la înregistrare, atunci cînd este posibil. 
 
II.11.6 Tribunalul de Apel va determina baza pe care va fi judecat apelul. Procedurile generale referitoare 

la judecări ale cauzelor de către Comisia de Apel, cuprinse în Anexa 4 a prezentului Regulament, 
se vor aplica cu privire la orice aspect care decurge din prezentul Regulament. 

 
II.11.7 În cazul unui apel împotriva deciziei unui Tribunal Disciplinar de primă instanță cu privire la 

conduită incorectă, sancțiunea impusă de Tribunal Disciplinar de primă instanță se va aplica pînă 
la soluționarea cazului de către Tribunalul de Apel. 

 
II.11.8 Decizia luată de Ofițerul de Apel sau prin votul majorității membrilor Comisiei de Apel va produce 

efect imediat în urma notificării apelantului și/sau a reprezentantului acestuia, și va fi definitivă și 
obligatorie. 
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II.12 Dispoziții suplimentare 
 
II.12.1 Tribunalele Disciplinare pot modifica infracțiunea de care a fost acuzat jucătorul, persoana sau 

partea respectivă, fie înainte de judecarea cauzei, fie în orice moment în timpul judecării cauzei, cu 
excepția cazului în care, având în vedere circumstanțele cazului, o astfel de modificare nu se poate 
face fără a provoca nedreptate. În cazul în care se face o astfel de modificare, atunci cînd este 
cazul, se poate acorda o amînare. 

 
II.12.2 În cazul în care procedurile disciplinare pentru conduită incorectă, in orice fel ar rezulta, sînt 

aplicate împotriva mai multor jucători, persoane sau părți, ca urmare a incidentelor care au avut 
loc într-un sau în legătură cu un meci sau cu un turneu, aceste proceduri pot fi tratate de 
Tribunalului Disciplinar în același timp, cu condiția ca aceasta să nu provoace prejudicii niciunui 
jucător, persoane sau părți asupra cărora sînt aplicate procedurile disciplinare pentru conduită 
incorectă. 

 
II.13 Situații excepționale cu privire la conduita jucătorilor 
 
II.13.1 În circumstanțe excepționale, în care comportamentul unui(or) jucător(i) sau al unei(or) persoane  

este de o asemenea gravitate încît continuarea implicării acesteia(ora) în jocul de rugby, în orice 
funcție, pînă la rezolvarea cazului de către autoritatea competentă, este considerată de World 
Rugby neadecvată și/sau ca avînd potențialul de a prejudicia imaginea și reputația jocului de 
rugby, atunci World Rugby are dreptul de a solicita ca FRR să suspende provizoriu jucătorul(ii) 
sau persoana(ele) respectivă(e) de la orice implicare în joc. 

 
II.13.2 Este responsabilitatea FRR să se asigure că, în astfel de circumstanțe, prin referire la propriile 

reglementări, este în stare să pună în aplicare și/sau să confirme o astfel de suspendare provizorie 
a jucătorului sau a persoanei în cauză. 

 
II.14 Situații neprevăzute 
 
II.14.1 Cu privire la orice chestiune pentru care nu există nicio dispoziție în prezentul Regulament, 

instanța disciplinară poate lua măsurile pe care le consideră adecvate, în conformitate cu 
principiile generale de drept și corectitudine. 

 
II.15 Prevederi speciale cu privire la meciuri sau turnee de rugby în 7 
 
II.15.1 Structura specială a competițiilor de rugby în 7, cu mai multe meciuri care au loc în aceeași zi, 

necesită ca promptitudinea în tratarea oricăror cazuri de conduită incorectă care ar putea apărea 
să fie importantă. Prevederile suplimentare ale prezentei secțiuni II.15 sînt destinate să ajute la 
gestionarea rapidă a sesizărilor de conduită incorectă apărute la evenimente de rugby în 7. 

 
II.15.2 În mod normal, atunci cînd este posibil, pentru gestionarea cazurilor de conduită incorectă din 

cadrul unui turneu de rugby în 7, va fi desemnat un Ofițer Judiciar. 
 
II.15.3 Ofițerul Judiciar trebuie să se ocupe de cazuri care implică presupuse acte de conduită incorectă, 

cît mai curînd posibil și, ori de cîte ori este posibil, în cursul turneului respectiv. În situația în care 
un caz nu este tratat în timpul turneului, de obicei, acesta trebuie să fie tratat în cel mai scurt timp 
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posibil, după încheierea turneului, într-un loc convenabil pentru jucător(i), persoană(e) sau 
pentru altă parte în cauză.  

 
II.15.4 Pentru a fi valid, un apel împotriva unei decizii a Tribunalului Disciplinar de primă instanță într-

un caz de conduită incorectă trebuie să fie înregistrat la Comisarul Disciplinar sau la secretariatul 
FRR, în scris (inclusiv prin infrastructura electronică), în termen de 5 zile de la data notificării 
asupra deciziei Tribunalului Disciplinar de primă instanță. 

 
II.15.5 În cazul în care un jucător, o persoană sau altă parte menționată în secțiunea II.11 declară apel, în 

conformitate cu articolul I.16.4, atunci cînd este posibil, apelul va fi judecat în cursul turneului 
respectiv, însă aceasta va fi la latitudinea președintelui Comisiei de Apel sau a Ofițerului de Apel 
(după caz). În cazul în care apelul nu este judecat în cursul turneului, acesta va fi tratat în cel mai 
scurt timp posibil și, de obicei, în termen de 7 zile de la înregistrarea apelului. 
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ANEXA 1. SANCȚIUNILE APLICABILE CAZURILOR DE ANTIJOC 
 
Notă : Orice act de antijoc care are drept rezultat un contact cu capul și/sau gîtul va atrage o 
sancțiune de gravitate cel puțin medie4. 
 
9.11 Jucătorii nu trebuie să întreprindă nicio acțiune nesăbuită, imprudentă, riscantă 
(reckless) sau care este periculoasă pentru ceilalți. 

Low-end: 2 săpt. Mid-range: 6 săpt. Top-end: 10+ săpt. Max: 52 săpt. 
 
9.12 Niciun jucător nu trebuie să abuzeze fizic nicio altă persoană. Abuzarea fizică include, dar 

nu se limitează la: 
Mușcare Low-end: 12 săpt. Mid-range: 18 săpt. Top-end: 24+ săpt. Max: 208 săpt. 
Contact intentionat 
cu ochiul(ii)5 

Low-end: 12 săpt. Mid-range: 18 săpt. Top-end: 24+ săpt. Max: 208 săpt. 

Contact reckless cu 
ochiul(ii)6 

Low-end: 6 săpt. Mid-range: 12 săpt. Top-end: 18+ săpt. Max: 208 săpt. 

Contact cu zona 
ochilor7 

Low-end: 4 săpt. Mid-range: 8 săpt. Top-end: 12+ săpt. Max: 52 săpt. 

Lovire cu pumnul 
sau lovire cu mîna 
sau cu brațul 
(inclusiv placajul cu 
brațul rigid) 

Low-end: 2 săpt. Mid-range: 6 săpt. Top-end: 10+ săpt. Max: 52 săpt. 

Lovire cu cotul Low-end: 2 săpt. Mid-range: 6 săpt. Top-end: 10+ săpt. Max: 52 săpt. 
Lovire cu umărul Low-end: 2 săpt. Mid-range: 6 săpt. Top-end: 10+ săpt. Max: 52 săpt. 
Lovire cu capul Low-end: 6 săpt. Mid-range: 10 săpt. Top-end: 16+ săpt. Max: 104 săpt. 
Lovire cu genunchiul Low-end: 4 săpt. Mid-range: 8 săpt. Top-end: 12+ săpt. Max: 52 săpt. 
Călcare sau  călcare 
repetată 

Low-end: 2 săpt. Mid-range: 6 săpt. Top-end: 12+ săpt. Max: 52 săpt. 

Piedică Low-end: 2 săpt. Mid-range: 4 săpt. Top-end: 8+ săpt. Max: 52 săpt. 
Lovire cu piciorul Low-end: 4 săpt. Mid-range: 8 săpt. Top-end: 12+ săpt. Max: 52 săpt. 

 
9.12 Niciun jucător nu trebuie să abuzeze verbal nicio altă persoană. Abuzarea verbală include, 

dar nu se limitează la abuzare pe motive de: religie, culoare, origine națională sau etnică, 
orientare sexuală. 

 
9.13 Niciun jucător nu trebuie să placheze un adversar prematur, cu întârziere sau în mod 

periculos. Placajul periculos include, dar nu se limitează la, placajul sau încercarea de 
placare a unui adversar deasupra liniei umerilor, chiar dacă placajul începe sub linia 
umerilor. 

Low-end: 2 săpt. Mid-range: 6 săpt. Top-end: 10+ săpt. Max: 52 săpt. 
 
9.14 Niciun jucător nu trebuie să placheze un adversar care nu are posesia balonului. 

Low-end: 2 săpt. Mid-range: 6 săpt. Top-end: 10+ săpt. Max: 52 săpt. 
 
9.15 Cu excepţia unei grămezi, a unui ruck sau a unui mol, un jucător care nu are posesia 

balonului nu trebuie să ţină, să împingă, să atace sau să obstrucţioneze un adversar care 
nu are posesia balonului. 

Low-end: 2 săpt. Mid-range: 4 săpt. Top-end: 6+ săpt. Max: 52 săpt. 

 
4 Nota nu se aplică următoarelor Legi, ale căror puncte de intrare de gravitate scăzută (Low-end) iau deja în 
considerare contactul cu capul ca fiind o potențială caracteristică sau consecința unei astfel de infracțiuni trecînd 
pragul cartonașului roșu: 9.12 (mușcare, contact cu ochiul(ii) / zona ochilor, lovire cu capul și piedică), 9.18 și 
9.27 (tragere de păr). 
5, 6  & 7  “Ochiul” implică toate țesuturile acestuia, inclusiv pleoapele și celelalte țesuturi care acoperă cavitatea 
orbitală; “zona ochilor” este orice zonă aflată oriunde în imediata apropiere a ochiului/ochilor.. 
 
 
 

Low-end: 6 săpt. Mid-range: 12 săpt. Top-end: 18+ săpt. Max: 52 săpt. 
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9.16 Niciun jucător nu trebuie să atace sau să doboare un adversar purtător de balon fără a 

încerca să-l apuce cu braţele. 
Low-end: 2 săpt. Mid-range: 6 săpt. Top-end: 10+ săpt. Max: 52 săpt. 

 
9.17 Niciun jucător nu trebuie să placheze, să atace, să tragă, să împingă sau să apuce un 

adversar ale cărui picioare sunt desprinse de sol. 
Low-end: 4 săpt. Mid-range: 8 săpt. Top-end: 12+ săpt. Max: 52 săpt. 

 
9.18 Niciun jucător nu trebuie să ridice de la sol un adversar şi apoi să îi dea drumul, să-l 

conducă sau să-l împingă spre sol, astfel încât capul şi/sau partea superioară a corpului 
acestuia să intre în contact cu solul. 

Low-end: 6 săpt. Mid-range: 10 săpt. Top-end: 14+ săpt. Max: 52 săpt. 
 
9.19 Joc periculos într-o grămadă.  

a. Linia întâi a unei grămezi nu trebuie să se formeze la distanță de adversari și apoi să se 
izbească în ei.  
b. Niciun jucător din linia întâi nu trebuie să tragă un adversar.  
c. Niciun jucător din linia întâi nu trebuie să ridice intenționat un adversar, în așa fel încât 
acesta să nu mai aibă niciun suport pe sol, sau să-l scoată forțat în sus, afară din grămadă, 
în mod intenţionat. 
d. Niciun jucător din linia întâi nu trebuie să prăbușească intenționat o grămadă. 

Low-end: 2 săpt. Mid-range: 4 săpt. Top-end: 8+ săpt. Max: 52 săpt. 
 
9.20 Joc periculos într-un ruck sau într-un mol.  

a. Niciun jucător nu trebuie să șarjeze într-un ruck sau într-un mol. Șarjarea include orice 
contact realizat fără legarea de un alt jucător din ruck sau din mol.  

Low-end: 2 săpt. Mid-range: 6 săpt. Top-end: 10+ săpt. Max: 52 săpt. 
 

b. Niciun jucător nu trebuie să ia contact cu un adversar deasupra liniei umerilor. 
c. Niciun jucător nu trebuie să prăbușească intenționat un ruck sau un mol. 

Low-end: 2 săpt. Mid-range: 4 săpt. Top-end: 8+ săpt. Max: 52 săpt. 
 
9.25 Niciun jucător nu trebuie să atace sau să obstrucționeze în mod intenționat un adversar 

care tocmai a șutat balonul. 
Low-end: 2 săpt. Mid-range: 6 săpt. Top-end: 10+ săpt. Max: 52 săpt. 

 
9.27 Niciun jucător nu trebuie să întreprindă nicio acţiune contrară spiritului de sportivitate, 

inclusiv, dar fără a se limita la: 
Tragerea sau apucarea 
de păr 

Low-end:  
2 săpt. 

Mid-range:  
4 săpt. 

Top-end:  
6+ săpt. 

Max:  
52 săpt. 

Scuiparea unei persoane Low-end:  
4 săpt. 

Mid-range:  
8 săpt. 

Top-end:  
12+ săpt. 

Max:  
52 săpt. 

Apucarea, răsucirea sau 
strivirea organelor 
genitale (și/sau a zonei 
pieptului în cazul 
jucătoarelor) 

Low-end:  
12 săpt. 

Mid-range:  
18 săpt. 

Top-end:  
24+ săpt. 

Max:  
208 săpt. 

Altele Low-end:  
4 săpt. 

Mid-range:  
8 săpt. 

Top-end:  
12+ săpt. 

Max:  
52 săpt. 

 
9.28 Niciun jucător nu trebuie să conteste/să nu respecte autoritatea unui oficial al meciului. 

Low-end:  2 săpt. Mid-range:  4 săpt. Top-end: 6+ săpt. Max: 52 săpt. 
 
9.28 Niciun jucător nu trebuie să abuzeze verbal un oficial al meciului. Abuzarea verbală 

include, dar nu se limitează la abuzare pe motive de: religie, culoare, origine națională sau 
etnică, orientare sexuală. 

Low-end:  6 săpt. Mid-range:  12 săpt. Top-end: 18+ săpt. Max: 52 săpt. 
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9.28 Niciun jucător nu trebuie să inițieze un contact fizic cu oficialii meciului. 
Low-end:  6 săpt. Mid-range: 12 săpt. Top-end: 18+ săpt. Max: 52 săpt. 

 
9.28 Niciun jucător nu trebuie să efectueze acțiuni de amenințare fizică sau verbală la adresa 

oficialilor meciului. 
Low-end:  12 săpt. Mid-range: 24 săpt. Top-end: 48+ săpt. Max:  260 săpt. 

 
9.28 Niciun jucător nu trebuie să abuzeze fizic oficialii meciului. 

Low-end:  24 săpt. Mid-range:  48 săpt. Top-end: 96+ săpt. Max:  Viață 
 
 
Punctele de intrare pe scala gravității infracțiunii jucătorului: Gravitate scăzută – Low-end (LE), medie – 
Mid-range (MR) sau ridicată – Top-end (TE); 
 
 
În ceea ce privește infracțiunile care nu sînt menționate în Anexa 1 de mai sus, 
instanțele disciplinare pot stabili sancțiunile pe care le consideră adecvate. 

 
Prin derogare de la sancțiunile din Anexa 1 și/sau dispozițiile capitolului I.13 din 
prezentul Regulament, în cazurile în care acțiunile jucătorului constituie infracțiuni care 
se înscriu la mijlocul sau la capătul superior al scalei gravității, de orice tip, și care au 
potențialul de a provoca și, de fapt, au condus la consecințe grave pentru sănătatea 
victimei, instanța disciplinară poate impune orice perioadă de suspendare, inclusiv o 
suspendare pe viață. 

 
Notă: Sancțiunile pentru antijoc prevăzute în Anexa 1 au fost stabilite pe baza 
principiului că o perioadă de o săptămână de suspendare ar însemna, în mod normal, că 
jucătorul pierde un singur meci de rugby în 15. În timpul unui turneu de rugby în 7, 
jucătorii pot participa la mai multe meciuri pe zi. Atunci când determină perioadele 
corespunzătoare de suspendare, Ofițerul Judiciar, sau înlocuitorul acestuia, trebuie să 
fie conștient de faptul că, în timpul unei turneu de rugby în 7, un jucător ar putea pierde 
mai mult de un meci ca urmare a suspendării de o săptămână, și, în consecință, Ofițerul 
Judiciar poate impune o suspendare bazată pe un număr de meciuri ale turneului 
respectiv. În acest sens, Ofițerul Judiciar va avea în vedere impactul global al 
suspendării. În contextul jocului de rugby în 7, această dispoziție nu exclude impunerea 
unor perioade de suspendare care să depășească durata participării jucătorului la 
turneul respectiv.
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Anexa 3 – Măsuri disciplinare pentru minori 
 
1 Reguli suplimentare pentru minori 
 
1.1 În sensul articolului 1.1(a) din prezentul Regulament, dispozițiile Anexei 3 nu constituie o 

încălcare a Regulamentului Disciplinar. Aceste reguli înlocuiesc dispozițiile echivalente pentru 
jucători adulți, descrise în Anexa 1, într-o măsură adecvată pentru a permite aplicarea lor în cazul 
minorilor. 

 
2 Definiții 
 
2.1 „Minori” înseamnă acei jucători, copii sau juniori, cu vîrsta sub 19 ani, așa cum sînt definiți de 

articolul 15.5 din ROAR, și care participă la orice competiție internă sau internațională pentru 
jucători sub 19 ani sau pentru jucători cu vîrste mai mici. Pentru evitarea ambiguității, prezentele 
reguli nu se aplică jucătorilor minori profesioniști, semi-profesioniști sau celor care participă la 
jocuri de rugby pentru adulți/seniori. 

 
3 Sancțiuni 
 
3.1 Prevederile cu privire la sancțiuni din prezenta anexă vor fi aplicate tuturor jucătorilor minori. 

Aceste sancțiuni au fost stabilite folosind meciul ca unitate de măsură. 
 
3.2 Este recunoscut faptul că, pentru jucătorii minori, sancțiunile comunitare, precum și cele care sînt 

de natură să-i stimuleze, alături de îndrumare, dezvoltare educațională și supraveghere sînt toate 
mecanisme eficiente în gestionarea abaterilor jucătorilor minori. Prin urmare, sporirea 
sancțiunilor de joc cu sancțiuni din afara contextului jocului pentru jucătorilor minori este 
considerată adecvată pentru acest grup de vîrstă. 

 
3.3 De aceea, la impunerea de sancțiuni pentru jucătorii minori, personalul disciplinar poate lua în 

considerare și impunerea de sancțiuni din afara contextului jocului (cum ar fi suspendarea de la 
activități sociale, pierderea de privilegii, impunerea unei anumite activități sociale etc.) în plus 
față de sancțiunile pentru antijoc modificate pentru minori. 

 
3.4 Cu privire la aplicarea sancțiunilor, vor fi aplicate următoarele principii: 
 
3.4.1 În toate cazurile, va fi urmat procesul de stabilire a sancțiunilor descris în capitolul I.13; 
 
3.4.2 Articolul I.13.4 permite ca tinerețea și lipsa de experiență a jucătorului să fie luată în considerare 

drept circumstanță atenuantă. Acest aspect este în mod special pertinent în cazul minorilor; 
 
3.4.3 Articolul I.13.5 permite o reducere a sancțiunii cu pînă la 50% din valoarea punctului de intrare, 

permițînd o bună flexibilitate; 
 
3.4.4 În cazurile în care infracțiunea a fost clasificată ca fiind la capătul inferior al scalei gravității, 

conform articolului I.13.2, și atunci cînd există circumstanțe atenuante din afara contextului 
jocului, iar sancțiunea ar fi total disproporționată față de nivelul și natura infracțiunii, instanța 
disciplinară poate să aplice sancțiuni mai mici decît 50% din valoarea punctului de intrare; 
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3.4.5 Sancțiunile cu funcție educațională vor fi stabilite, atunci cînd este cazul, suplimentar față de 
sancțiunile pentru antijoc modificate pentru minori. 

 
4 Punerea în aplicare 
 
4.1 Este responsabilitatea FRR să se asigure că aceste prevederi sînt puse în aplicare în mod coerent 

și coeziv. FRR trebuie să își exercite controlul în această privință și să introducă norme relevante 
pentru a sprijini aplicarea acestor prevederi. 

 
4.2 FRR se angajeaza: 
 
4.2.1 să informeze World Rugby și să furnizeze o copie a normelor de aplicare in momentul intrării în 

vigoare a acestora; 
 
4.2.2 să întrețină o bază de date (structurată anual) conținînd cazurile și deciziile apărute în urma 

aplicării acestor prevederi și să o pună la dispoziția World Rugby la cerere; 
 
4.2.3 să ofere personalului disciplinar materiale educaționale adecvate și pregătire specifică cu privire 

la implementarea acestor prevederi și la aplicarea procesului disciplinar. 
 

Sancțiunile aplicabile cazurilor de antijoc, modificate pentru 
jucătorii minori 
Notă : Orice act de antijoc care are drept rezultat un contact cu capul și/sau gîtul 
va atrage o sancțiune de gravitate cel puțin medie8. 
 
9.11. Jucătorii nu trebuie să întreprindă nicio acțiune nesăbuită, imprudentă, 

riscantă (reckless) sau care este periculoasă pentru ceilalți.  

 
9.12. Niciun jucător nu trebuie să abuzeze fizic nicio altă persoană. Abuzarea fizică 

include, dar nu se limitează la: 
Mușcare Sancțiune pînă la U15 Low-end: 4 meciuri Mid-range: 8 meciuri Top-end: 12 + meciuri 

Sancțiune U16 - U18 Low-end: 8 meciuri Mid-range:10 meciuri Top-end: 14+ meciuri 
Contact 
intenționat 
cu 
ochiul(ii)9 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 4 meciuri Mid-range: 8 meciuri Top-end: 12+ meciuri 
Sancțiune U16 - U18 Low-end: 6 meciuri Mid-range:12 meciuri Top-end: 18+ meciuri 

Contact 
reckless cu 
ochiul(ii)10 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 2 meciuri Mid-range: 4 meciuri Top-end: 8+ meciuri 
Sancțiune U16 - U18 Low-end: 4 meciuri Mid-range: 6 meciuri Top-end: 12+ meciuri 

Contact cu 
zona 
ochilor 11 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 2 meciuri 
 

Mid-range: 4 meciuri Top-end: 6+ meciuri 

Sancțiune U16 - U18 Low-end: 4 meciuri Mid-range: 6 meciuri Top-end: 10+ meciuri 

 
8 Nota nu se aplică următoarelor Legi, ale căror puncte de intrare de gravitate scăzută (Low-end) iau deja în considerare contactul cu 
capul ca fiind o potențială caracteristică sau consecința unei astfel de infracțiuni trecînd pragul cartonașului roșu: 9.12 (mușcare, contact 
cu ochiul(ii) / zona ochilor, lovire cu capul și piedică), 9.18 și 9.27 (tragere de păr). 
9, 10 & 11 “Ochiul” implică toate țesuturile acestuia, inclusiv pleoapele și celelalte țesuturi care acoperă cavitatea orbitală; “zona ochilor” 
este orice zonă aflată oriunde în imediata apropiere a ochiului/ochilor. 
 
 
 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 1 meci Mid-range: 2 meciuri Top-end: 3+ meciuri 
Sancțiune U16 - U18 Low-end: 2 meciuri Mid-range: 3 meciuri Top-end: 5+ meciuri 
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Lovire cu 
pumnul 
sau cu 
mîna sau 
cu brațul 
(inclusiv 
placajul cu 
brațul 
rigid) 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 
1 meci 

Mid-range: 
2 meciuri 

Top-end: 
4+ meciuri 

Sancțiune U16 - U18 Low-end: 
2 meciuri 

Mid-range: 
4 meciuri 

Top-end: 
6+ meciuri 

Lovire cu 
cotul 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 
1 meci 

Mid-range: 
2 meciuri 

Top-end: 
4+ meciuri 

Sancțiune U16 - U18 Low-end: 
2 meciuri 

Mid-range: 
6 meciuri 

Top-end: 
8+ meciuri 

Lovire cu 
umărul 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 
1 meci 

Mid-range: 
2 meciuri 

Top-end: 
4+ meciuri 

Sancțiune U16 - U18 Low-end: 
2 meciuri 

Mid-range: 
6 meciuri 

Top-end: 
8+ meciuri 

Lovire cu 
capul 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 
2 meciuri 

Mid-range 
4 meciuri: 

Top-end: 
6+ meciuri 

Sancțiune U16 - U18 Low-end: 
4 meciuri 

Mid-range: 
6 meciuri 

Top-end: 
10+ meciuri 

Lovire cu 
genunchiul 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 
2 meciuri 

Mid-range: 
4 meciuri 

Top-end: 
6+ meciuri 

Sancțiune U16 - U18 Low-end: 
4 meciuri 

Mid-range: 
6 meciuri 

Top-end: 
8+ meciuri 

Călcare sau  
călcare 
repetată 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 
1 meci 

Mid-range: 
2 meciuri 

Top-end: 
4+ meciuri 

Sancțiune U16 - U18 Low-end: 
2 meciuri 

Mid-range: 
4 meciuri 

Top-end: 
10+ meciuri 

Piedică 
 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 
1 meci 

Mid-range: 
2 meciuri 

Top-end: 
4+ meciuri 

Sancțiune U16 - U18 Low-end: 
2 meciuri 

Mid-range: 
4 meciuri 

Top-end: 
6+ meciuri 

Lovire cu 
piciorul 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 
2 meciuri 

Mid-range: 
4 meciuri 

Top-end: 
6+ meciuri 

Sancțiune U16 - U18 Low-end: 
4 meciuri 

Mid-range: 
6 meciuri 

Top-end: 
10+ meciuri 

 
9.12. Niciun jucător nu trebuie să abuzeze verbal nicio altă persoană. Abuzarea 

verbală include, dar nu se limitează la abuzare pe motive de: religie, culoare, 
origine națională sau etnică, orientare sexuală. 

 
9.13. Niciun jucător nu trebuie să placheze un adversar prematur, cu întârziere sau 

în mod periculos. Placajul periculos include, dar nu se limitează la, placajul 
sau încercarea de placare a unui adversar deasupra liniei umerilor, chiar dacă 
placajul începe sub linia umerilor. 

 
9.14. Niciun jucător nu trebuie să placheze un adversar care nu are posesia 

balonului.  

 
 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 2 meciuri Mid-range: 4 meciuri Top-end: 6+ meciuri 
Sancțiune U16 - U18 Low-end: 4 meciuri Mid-range: 8 meciuri Top-end: 12+ meciuri 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 1 meci Mid-range: 2 meciuri Top-end: 4+ meciuri 
Sancțiune U16 - U18 Low-end: 2 meciuri Mid-range: 6 meciuri Top-end: 8+ meciuri 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 1 meci Mid-range: 2 meciuri Top-end: 4+ meciuri 
Sancțiune U16 - U18 Low-end: 2 meciuri Mid-range: 6 meciuri Top-end: 8+ meciuri 
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9.15. Cu excepţia unei grămezi, a unui ruck sau a unui mol, un jucător care nu are 
posesia balonului nu trebuie să ţină, să împingă, să atace sau să 
obstrucţioneze un adversar care nu are posesia balonului.  

 
9.16. Niciun jucător nu trebuie să atace sau să doboare un adversar purtător de 

balon fără a încerca să-l apuce cu braţele.  

 
9.17. Niciun jucător nu trebuie să placheze, să atace, să tragă, să împingă sau să 

apuce un adversar ale cărui picioare sunt desprinse de sol.  

 
9.18. Niciun jucător nu trebuie să ridice de la sol un adversar şi apoi să îi dea 

drumul, să-l conducă sau să-l împingă spre sol, astfel încât capul şi/sau 
partea superioară a corpului acestuia să intre în contact cu solul. 

 
9.19. Joc periculos într-o grămadă.  

a. Linia întâi a unei grămezi nu trebuie să se formeze la distanță de adversari 
și apoi să se izbească în ei.  

b. Niciun jucător din linia întâi nu trebuie să tragă un adversar.  
c. Niciun jucător din linia întâi nu trebuie să ridice intenționat un adversar, în 

așa fel încât acesta să nu mai aibă niciun suport pe sol, sau să-l scoată 
forțat în sus, afară din grămadă, în mod intenţionat. 

d. Niciun jucător din linia întâi nu trebuie să prăbușească intenționat o 
grămadă. 

 
 
9.20. Joc periculos într-un ruck sau într-un mol.  

a. Niciun jucător nu trebuie să șarjeze într-un ruck sau într-un mol. Șarjarea 
include orice contact realizat fără legarea de un alt jucător din ruck sau din 
mol. 

 

b. Niciun jucător nu trebuie să ia contact cu un adversar deasupra liniei 
umerilor. 

c. Niciun jucător nu trebuie să prăbușească intenționat un ruck sau un mol. 

 

 
12 Avertismentul va face parte din cazierul disciplinar al jucătorului atîta timp cît acesta evoluează ca 
junior/copil, însă nu se va propaga și în cazierul disciplinar al jucătorului trecut la seniori. 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 1 meci Mid-range: 2 meciuri Top-end: 4+ meciuri 
Sancțiune U16 - U18 Low-end: 2 meciuri Mid-range: 4 meciuri Top-end: 6+ meciuri 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 1 meci Mid-range: 2 meciuri Top-end: 4+ meciuri 
Sancțiune U16 - U18 Low-end: 2 meciuri Mid-range: 6 meciuri Top-end: 8+ meciuri 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 2 meciuri Mid-range: 4 meciuri Top-end: 6+ meciuri 
Sancțiune U16 - U18 Low-end: 4 meciuri Mid-range: 6 meciuri Top-end: 10+ meciuri 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 2 meciuri Mid-range: 4 meciuri Top-end: 6+ meciuri 
Sancțiune U16 - U18 Low-end: 4 meciuri Mid-range: 6 meciuri Top-end: 10+ meciuri 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: avertisment12 Mid-range: 1 meci Top-end: 2+ meciuri 
Sancțiune U16 - U18 Low-end: 1 meci Mid-range: 2 meciuri Top-end: 4+ meciuri 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 1 meci Mid-range: 2 meciuri Top-end: 4+ meciuri 
Sancțiune U16 - U18 Low-end: 2 meciuri Mid-range: 4 meciuri Top-end: 6+ meciuri 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 1 meci Mid-range: 2 meciuri Top-end: 4+ meciuri 
Sancțiune U16 - U18 Low-end: 2 meciuri Mid-range: 4 meciuri Top-end: 6+ meciuri 
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9.25. Niciun jucător nu trebuie să atace sau să obstrucționeze în mod intenționat un 
adversar care tocmai a șutat balonul. 

 
9.27. Niciun jucător nu trebuie să întreprindă nicio acţiune contrară spiritului de 

sportivitate, inclusiv, dar fără a se limita la: 
Tragerea sau 
apucarea de 
păr 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 1 meci Mid-range: 2 meciuri Top-end: 4+ meciuri 
Sancțiune U16 - U18 Low-end: 2 meciuri Mid-range: 4 meciuri Top-end: 6+ meciuri 

Scuiparea 
unei 
persoane 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 2 meciuri Mid-range: 4 meciuri Top-end: 6+ meciuri 
Sancțiune U16 - U18 Low-end: 4 meciuri Mid-range: 6 meciuri Top-end: 

10+ meciuri 
Apucarea, 
răsucirea 
sau strivirea 
organelor 
genitale 
(și/sau a 
zonei 
pieptului în 
cazul 
jucătoarelor) 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 4 meciuri Mid-range: 6 meciuri Top-end: 
12+ meciuri 

Sancțiune U16 - U18 Low-end: 6 meciuri Mid-range: 
12 meciuri 

Top-end: 
18+ meciuri 

Altele Sancțiune pînă la U15 Low-end: 2 meciuri Mid-range: 4 meciuri Top-end: 6+ meciuri 
Sancțiune U16 - U18 Low-end: 4 meciuri Mid-range: 6 meciuri Top-end: 

10+ meciuri 
 
9.28. Niciun jucător nu trebuie să conteste/să nu respecte autoritatea unui oficial 
al meciului. 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 1 meci Mid-range: 2 meciuri Top-end: 4+ meciuri 
Sancțiune U16 - U18 Low-end: 1 meci Mid-range: 2 meciuri Top-end: 4+ meciuri 

 
9.28. Niciun jucător nu trebuie să abuzeze verbal un oficial al meciului. Abuzarea 

verbală include, dar nu se limitează la abuzare pe motive de: religie, culoare, 
origine națională sau etnică, orientare sexuală. 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 2 meciuri Mid-range: 4 meciuri Top-end: 6+ meciuri 
Sancțiune U16 - U18 Low-end: 4 meciuri Mid-range: 6 meciuri Top-end: 10+ meciuri 

 
9.28. Niciun jucător nu trebuie să inițieze un contact fizic cu oficialii meciului. 

 
9.28. Niciun jucător nu trebuie să efectueze acțiuni de amenințare fizică sau 

verbală la adresa oficialilor meciului. 

 
9.28. Niciun jucător nu trebuie să abuzeze fizic oficialii meciului. 

 
 
 
 
 
 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 1 meci Mid-range: 2 meciuri Top-end: 4+ meciuri 
Sancțiune U16 - U18 Low-end: 2 meciuri Mid-range: 6 meciuri Top-end: 8+ meciuri 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 2 meciuri Mid-range: 4 meciuri Top-end: 6+ meciuri 
Sancțiune U16 - U18 Low-end: 4 meciuri Mid-range: 6 meciuri Top-end: 10+ meciuri 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 4 meciuri Mid-range: 6 meciuri Top-end: 12+ meciuri 
Sancțiune U16 - U18 Low-end: 6 meciuri Mid-range: 12 meciuri Top-end: 24+ meciuri 

Sancțiune pînă la U15 Low-end: 6 meciuri Mid-range: 12 meciuri Top-end: 24+ meciuri 
Sancțiune U16 - U18 Low-end: 12 meciuri Mid-range: 24 meciuri Top-end: 48+ meciuri 
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Anexa 4 – Comisii Judiciare, Ofițeri Judiciari, Comisia de Disciplină și Fairplay, Comisia de 
Apel, Ofițeri de Apel (denumite generic „Tribunale Disciplinare”) – Componență, Proceduri, 
Atribuții și Competențe 

 
1 Prevederi generale 
 
1.1 Tribunalele Disciplinare constituite conform prevederilor prezentului Regulament își vor exercita 

funcțiile în mod independent, inclusiv independent de părțile implicate în joc și/sau de FRR, 
cluburile sau asociațiile sub jurisdicția cărora se dispută jocul respectiv, și nu vor îndeplini un rol 
legislativ în cadrul FRR sau al oricărui club sau asociații impicate în joc și/sau în procedurile 
disciplinare. 

 
1.2 Tribunalele Disciplinare trebuie să fie pe deplin autonome și, în special, orice decizie a acestora 

este obligatorie pentru jucător, persoana respectivă, FRR, sau pentru orice membru afiliat, 
precum și pentru alte federații, asociații sau organizatori de competiții, dintre care niciunul nu are 
puterea de a confirma, anula sau modifica vreo decizie. 

 
1.3 Criteriul stabilirii vinovăției (standard of proof) în toate aspectele care urmează să fie determinate 

de tribunalele disciplinare trebuie să fie bazat pe principiul balanței probabilităților (ceea ce este 
cel mai probabil să se fi întîmplat - balance of probabilities), cu excepția cazurilor în care un 
anumit regulament specifică altfel. Tribunalele disciplinare nu vor avea nicio libertate de acțiune 
în această privință. 

 
1.4 FRR, asociațiile membre și Tribunalele Disciplinare vor avea dreptul de a publica rapoarte asupra 

procedurilor, constatărilor și sancțiunilor rezultate în urma activității disciplinare/judiciare. 
Membrii Tribunalelor Disciplinare nu vor comenta în media asupra deciziilor organismului 
respectiv. 

 
1.5 Toate judecările cauzelor vor avea loc în context privat. 
 
1.6 Tribunalele Disciplinare: 
 
 (a) vor avea dreptul de a suspenda și/sau de a amîna procedurile; 
 

(b) vor avea dreptul de a decide dacă martorii care aduc dovezi pot să rămînă în camera în 
care are loc judecarea cauzei după depunerea mărturiei; 

 
 (c) pot să dispună ca un translator să ia parte la ședința judecării cauzei; 
 

(d) vor avea dreptul să ceară ca anumiți experți să își exprime părerile în domeniile respective 
de expertiză; 

 
 (e) vor avea dreptul să beneficieze de asistență din partea unui consilier juridic; 
 
 (f) vor delibera asupra deciziilor în context privat. 
 
1.7 Neprezentarea unei părți la ședința judecării cauzei și/sau la audierea preliminară, în situația în 

care partea respectivă a fost notificată, nu poate împiedica rezolvarea cauzei în absența părții 
respective. 
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1.8 Decizia unei Comisii Judiciare/de Apel va fi validă dacă este luată cu cel puțin majoritatea simplă a 

voturilor membrilor comisiei respective. Niciun membru al comisiei nu are voie să se abțină de la 
vot la luarea unei decizii. Atunci cînd o instanță are un număr par de membri și nu se poate ajunge 
la unanimitate sau la majoritate, votul președintelui instanței respective este decisiv. 

 
1.9 Procedurile desfășurate în conformitate cu prezentul Regulament sau orice decizie a unui 

Tribunal Disciplinar nu vor fi anulate sau declarate nule pentru niciun motiv(e) legat(e) de orice 
defect, neregularitate, omisiune sau de alte aspecte tehnice, cu excepția cazului în care defectul, 
neregularitatea, omisiunea etc. ridică un dubiu material cu privire la valoarea de adevăr a 
rezultatelor sau a deciziilor instanței disciplinare respective, sau dacă are ca rezultat o eroare 
judiciară. 

 
1.10 Tribunalele Disciplinare pot folosi mijloace tehnologice pentru facilitarea desfășurării 

procedurilor. 
 
1.11 Audierile în fața Tribunalelor Disciplinare pot fi înregistrate prin mijloace audio sau audio-vizuale 

sau înregistrate de către un stenograf. Înregistrarea procedurilor disciplinare, precum și toate 
documentele asociate cu acestea, vor fi păstrate o perioadă adecvată de FRR sau de organizatorul 
competiției. 

 
1.12 Cu privire la orice aspect pentru care nu există nicio dispoziție în prezentul Regulament, atunci 

instanța disciplinară poate lua măsurile pe care le consideră adecvate, în conformitate cu 
principiile generale de drept și corectitudine. 

 
2 Componența Tribunalelor Disciplinare de primă instanță 
 
2.1 Comisia de Disciplină și Fairplay (CDF) este organismul judiciar permanent de primă instanță al 

FRR, avînd drept atribuții soluționarea cazurilor de antijoc sau de conduită incorectă, conform 
prevederilor prezentului Regulament. CDF este formată din președinte, secretar și 3 pînă la 7 
membri. Secretarul CDF sau unul dintre membri va avea studii juridice. Președintele, secretarul și 
ceilalți membri ai CDF sînt nominalizați pentru o perioadă de pînă la doi ani de către Biroul 
Federal, după care, cu excepția cazului în care aceștia sînt re-nominalizați de Biroul Federal, vor 
înceta în mod automat să mai facă parte din CDF. Biroul Federal poate să revoce calitatea de 
membru al CDF în orice moment. Decizia Biroului Federal este definitivă și obligatorie. 

 
2.2 În afara membrilor CDF, FRR va depune eforturi pentru instruirea unui grup de persoane, numit 

"Grupul Judiciar" (Judicial Panel), cu scopul ca fiecare dintre acestea să fie eligibilă de a îndeplini 
funcția de membru al unei Comisii Judiciare sau de Ofițer Judiciar. Viitorii membri ai Grupului 
Judiciar vor fi instruiți de personalul judiciar/disciplinar activ care formează organismele 
disciplinare permanente ale FRR. 

 
2.3 Toate persoanele selectate printr-un proces independent pentru a fi membri în CDF sau în Grupul 

Judiciar trebuie, de preferință, să aibă o experiență anterioară în cadrul procedurilor disciplinare 
de rugby și/sau o cunoaștere aprofundată a jocului. Aceștia, atunci cînd este posibil, vor fi selectați 
din rîndul unor foști jucători remarcabili, foști arbitri, foști administratori ai jocului de rugby sau 
al unor persoane cu studii juridice, cu experiență anterioară în cadrul procedurior disciplinare de 
rugby. 
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2.4 Membrii Grupului Judiciar sînt nominalizați pentru o perioadă de pînă la doi ani de către Biroul 
Federal, după care, cu excepția cazului în care aceștia sînt re-nominalizați de Biroul Federal, vor 
înceta în mod automat să mai fie membri ai Grupului Judiciar. Biroul Federal poate să revoce 
calitatea de membru al Grupul Judiciar în orice moment. Decizia Biroului Federal este definitivă și 
obligatorie. 

 
2.5 Președintele CDF poate, în consultare cu membrii CDF, atunci cînd este posibil, să desemneze 

persoane din CDF și din Grupul Judiciar pentru a face parte dintr-o Comisie Judiciară sau pentru a 
acționa în calitate de Ofițer Judiciar, în scopul audierii, judecării și soluționării cazurilor de antijoc 
sau de conduită incorectă, conform prevederilor prezentului Regulament. 

 
2.6 Membrii CDF sau ai Grupului Judiciar nu trebuie să fi avut nicio implicare personală în vreun caz 

în judecarea căruia sînt implicați sau nicio legătură cu vreuna dintre părțile implicate într-o astfel 
de chestiune. Dacă nu este așa, persoana respectivă trebuie să refuze nominalizarea și/sau 
participarea la judecarea cazului. 

 
2.7 Atunci când este desemnată o Comisie Judiciară pentru a se pronunța asupra unui caz, aceasta, în 

mod obișnuit, va fi formată din trei pînă la cinci membri ai CDF/Grupului Judiciar, unul dintre care 
va fi nominalizat pentru a acționa în calitate de Președinte al Comisiei Judiciare. Ofițeri Judiciari 
individuali vor fi desemnați, atunci cînd este posibil, în scopul audierii, judecării și soluționării 
cazurilor de antijoc sau de conduită incorectă, în special în cazul competițiilor locale, regionale 
și/sau al turneelor de juniori, de rugby în 7 și/sau al altor forme abreviate de rugby. În toate 
cazurile în care nu există membri ai Grupului Judiciar, disponibili pentru a fi desemnați în calitate 
de membri ai unei Comisii Judiciare sau de Ofițeri Judiciari, cazurile de antijoc sau de conduită 
incorectă vor fi judecate de CDF.  

 
3 Comisii Judiciare, Ofițeri Judiciari, Comisia de Disciplină și Fairplay – libertatea de a 

reglementa propriile proceduri 
 
3.1 Procedurile Tribunalelor Disciplinare de primă instanță, în toate cazurile, vor fi așa cum stabilește 

organismul respectiv pentru fiecare caz în parte. Totuși, sub rezerva libertății de a reglementa 
propriile proceduri, acesta: 

 
 (a) va căuta să se conformeze procedurilor descrise în prezenta Anexă; și 
 

(b) se va asigura că un jucător sau o persoană care face obiectul procedurii disciplinare are o 
posibilitate rezonabilă de a fi audiat(ă), de a fi informat(ă) asupra acuzațiilor și de a-și 
susține cazul. 

 
3.2 Președintele Comisiei sau Ofițerul Judiciar va avea dreptul, atunci cînd este cazul, de a stabili 

chestiuni legate de procedură sau de probe, înaintea desfășurării judecării cauzei, acestea 
incluzînd: 

 
(a) o ședință anterioară judecării cauzei, convocată în scopul stabilirii unor directive cu privire 

la judecarea cauzei sau al clarificării procedurilor; și 
 

(b) convocarea oricărei persoane pentru participare la ședința judecării cauzei în calitate de 
martor. 
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3.3 Comisia Judiciară sau Ofițerul Judiciar vor încerca să se asigure că procedurile disciplinare se 
desfășoară în prezența jucătorului sau a persoanei care face obiectul procedurilor. În cazul în care 
o parte nu participă la ședința judecării cauzei, nicio prevedere a acestui Regulament, sau a altora, 
nu poate împiedica Tribunalul Disciplinar să desfășoare procedura disciplinară în absența 
acesteia. Cu toate acestea, judecarea cauzei poate avea loc în absența oricăreia dintre părți, numai 
în cazul în care acestei părți i s-a oferit mai întîi posibilitatea de a participa și, fie nu a răspuns 
solicitării, fie a refuzat participarea fără o scuză rezonabilă, fie a consimțit la o judecare a cauzei in 
absentia. În astfel de circumstanțe, Tribunalul Disciplinar poate lua în considerare orice declarații 
scrise în vederea luării deciziei. 

 
3.4 În cazul în care o procedură disciplinară este în așteptare, Tribunalul Disciplinar îi poate solicita 

unui jucător, înainte de judecarea cauzei: 
 

(a) să îi furnizeze detalii complete ale cazului, care vor fi prezentate în numele jucătorului la 
judecarea cauzei, precum și informații asupra martorilor pe care jucătorul inteționează să-i 
nominalizeze; 

 
(b) să îi furnizeze copii ale oricăror documente sau rapoarte care pot fi invocate de către 

jucător în cadrul judecării cauzei; și 
 

(c) să respecte orice indicații pe care Tribunalul Disciplinar le consideră adecvate, cu privire la 
judecarea cauzei sau la perioada anterioară acesteia. 

 
4 Comisii Judiciare, Ofițeri Judiciari, Comisia de Disciplină și Fairplay – proceduri generale 
 
4.1 Se vor aplica prevederile generale enunțate în secțiunile 1 și 3 ale acestei Anexe. 
 
4.2 Orice jucător, persoană sau entitate convocată pentru a participa la o ședință de judecare a unei 

cauze, pentru a răspunde unor acuzații sau oricăror altor afirmații, va avea dreptul să fie 
reprezentat(ă) în cadrul procedurii disciplinare, inclusiv de un reprezentant al clubului/entității 
respective și/sau de un consilier juridic. 

 
 Probele și mijloacele de probă 
 
4.3 Comisia Judiciară sau Ofițerul Judiciar are dreptul de a primi probe în forma pe care o consideră 

adecvată (inclusiv probe în scris) și, în pofida faptului că unele probe ar putea, în mod normal, să 
nu fie admisibile într-o instanță de judecată, va avea dreptul să le considere a avea relevanța pe 
care o crede de cuviință. 

 
4.4  Relatări la prima mînă din partea persoanelor prezente la judecarea cauzei, cu privire la 

incidentul în cauză, sînt de preferat. Probe neverificate pot fi acceptate în unele cazuri. Cu toate 
acestea, este necesară prudență pentru acceptarea unor astfel de probe și este mai indicat ca 
probele la prima mînă să prevaleze. 

 
4.5  Comisia Judiciară sau Ofițerul Judiciar nu trebuie să permită introducerea probelor de opinie, 

altele decît probe de opinie ale experților. Probele de opinie ale experților trebuie acceptate 
numai atunci când dovezile depășesc cunoștințele de zi cu zi (obișnuite) ale membrilor instanței 
respective. 

 



 
 

52 
 

4.6 Comisia Judiciară sau Ofițerul Judiciar poate stabili ca FRR sau organizatorul competiției, în 
funcție de caz, să fie reprezentate. În acest caz, FRR sau organizatorul competiției va avea un 
reprezentant în cadrul ședinței judecării cauzei, în calitatea pe care instanța o solicită, pentru a 
oferi asistență instanței în îndeplinirea sarcinilor sale. 

 
4.7 Cu excepția cazului în care, potrivit circumstanțelor, Comisia Judiciară sau Ofițerul Judiciar 

stabilește o altă abordare, procedura instanței în cadrul unei ședințe va fi după cum urmează: 
 
(a) președintele Comisiei Judiciare sau Ofițerul Judiciar va explica procedura care trebuie 

urmată; 
 
(b) pentru cazurile de conduită incorectă sau de încălcări ale Codului de Conduită și/sau ale 

prevederilor anti-corupție sau privitoare la pariuri: 
 
(i) vor fi citite acuzațiile; și 
 
(ii) jucătorului sau persoanei i se va cere să confirme dacă recunoaște că a comis actul 

sau actele de conduită incorectă sau de încălcări ale regulamentului(lor) de care 
este acuzat; 

 
(c) pentru cazurile care implică eliminare definitivă: 

 
(i) va fi citit raportul arbitrului și, dacă este cazul, raportul arbitrului asistent/video; 
 
(ii) jucătorul va fi solicitat să confirme dacă recunoaște că a comis actul(ele) de antijoc; 

și 
 
(iii) jucătorului i se va da posibilitatea de a spune dacă va căuta să demonstreze că 

decizia arbitrului a fost greșită (și dacă da, de ce); 
 

(d) pentru cazurile de citare vor fi aplicate procedurile din (c) (ii) și (iii) de mai sus, sub 
rezerva modificărilor din partea Comisiei sau a Ofițerului Judiciar, în cazul în care aceștia le 
consideră adecvate; 

 
(e) vor fi analizate probele invocate de jucător sau de persoană, în cazul în care aceasta alege 

să le furnizeze, precum și probele oferite de martorii convocați; și 
 

(f) vor fi analizate observațiile finale. 
 
4.8 Pentru cazurile care implică citări inițiate de un Comisar de Citare/Comisia de Citare, conduită 

incorectă sau alte încălcări ale Regulamentelor în vigoare, președintele Comisiei Judiciare sau 
Ofițerul Judiciar poate solicita ca o persoană să fie disponibilă pentru a prezenta cazul și pentru a 
stabili baza citării, a sesizării cazului de conduită incorectă sau a altor acuzații. 

 
4.9 Jucătorul sau persoana care face obiectul procedurii disciplinare poate admite în orice moment 

săvîrșirea infracțiunii, caz în care Comisia Judiciară sau Ofițerul Judiciar trebuie să continue 
imediat cu analizarea argumentelor în legătură cu sancționarea. 
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4.10 În cazul în care procedurile disciplinare, în orice fel ar rezulta, sînt aplicate împotriva mai multor 
jucători sau persoane, ca urmare a incidentelor care au avut loc într-un meci sau care rezultă din 
același incident sau dintr-o serie de incidente, aceste proceduri pot fi tratate de Comisia Judiciară 
sau de Ofițerul Judiciar în același timp, cu condiția ca aceasta să nu provoace prejudicii niciunei 
persoane asupra căreia sînt aplicate procedurile disciplinare. 

 
5 Componența Tribunalelor Disciplinare de Apel 
 
5.1 Comisia de Apel este organismul judiciar permanent avînd drept atribuții soluționarea apelurilor 

declarate împotriva deciziilor Tribunalelor Disciplinare de primă instanță în cazuri de antijoc sau 
de conduită incorectă, conform prevederilor prezentului Regulament, precum și împotriva 
deciziilor organismului de specialitate în cazurile de litigii care fac obiectul Regulamentului 
pentru Statutul și Transferul Jucătorilor de Rugby. Comisia de Apel este formată din președinte, 
secretar și 1 pînă la 3 membri. Secretarul Comisiei de Apel sau unul dintre membri va avea studii 
juridice. Președintele, secretarul și ceilalți membri ai Comisiei de Apel sînt nominalizați pentru o 
perioadă de pînă la doi ani de către Biroul Federal, după care, cu excepția cazului în care aceștia 
sînt re-nominalizați de Biroul Federal, vor înceta în mod automat să mai facă parte din Comisia de 
Apel. Biroul Federal poate să revoce calitatea de membru al Comisiei de Apel în orice moment. 
Decizia Biroului Federal este definitivă și obligatorie. 

 
5.2 În afara membrilor permanenți ai Comisiei de Apel, FRR va depune eforturi pentru instruirea 

unor persoane care să facă parte din "Grupul de Apel" (Appeal Panel), cu scopul de fi eligibile de a 
îndeplini funcția de membru al Comisiei de Apel sau de Ofițer de Apel. Viitorii membri ai Grupului 
de Apel vor fi instruiți de personalul judiciar/disciplinar activ care formează organismele 
disciplinare permanente ale FRR. 

 
5.3 Toate persoanele selectate printr-un proces independent pentru a fi membri în Comisia de Apel 

sau în Grupul de Apel trebuie, de preferință, să aibă o experiență anterioară în cadrul procedurilor 
disciplinare de rugby și/sau o cunoaștere aprofundată a jocului. Aceștia, atunci cînd este posibil, 
vor fi selectați din rîndul unor foști jucători remarcabili, foști arbitri, foști administratori ai jocului 
de rugby sau al unor persoane cu studii juridice, cu experiență anterioară în cadrul procedurior 
disciplinare de rugby. 

 
5.4 Membrii Grupului de Apel sînt nominalizați pentru o perioadă de pînă la doi ani de către Biroul 

Federal, după care, cu excepția cazului în care aceștia sînt re-nominalizați de Biroul Federal, vor 
înceta în mod automat să mai fie membri ai Grupului de Apel. Biroul Federal poate să revoce 
calitatea de membru al Grupul de Apel în orice moment. Decizia Biroul Federal este definitivă și 
obligatorie. 

 
5.5 Președintele Comisiei de Apel poate, în consultare cu membrii Comisiei de Apel, atunci cînd este 

posibil, să desemneze persoane din Grupul de Apel pentru a face parte, în anumite cazuri, din 
Comisia de Apel, sau pentru a acționa în calitate de Ofițer de Apel, în scopul audierii, judecării și 
soluționării apelurilor declarate împotriva deciziilor Tribunalelor Disciplinare de primă instanță 
în cazuri de antijoc sau de conduită incorectă, conform prevederilor prezentului Regulament. 

 
5.6 Membrii Comisiei de Apel sau Ofițerii de Apel nu trebuie să fi avut nicio implicare personală în 

vreun caz în judecarea căruia sînt implicați sau nicio legătură cu vreuna dintre părțile implicate 
într-o astfel de chestiune. Dacă nu este așa, persoana respectivă trebuie să refuze nominalizarea 
și/sau participarea la judecarea cazului. 
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5.7 Ofițeri de Apel individuali vor fi desemnați, atunci cînd este posibil, în scopul audierii, judecării și 

soluționării apelurilor declarate împotriva deciziilor Tribunalelor Disciplinare de primă instanță 
în cazuri de antijoc sau de conduită incorectă, în special în situația competițiilor locale, regionale 
și/sau a turneelor de juniori, de rugby în 7 și/sau a altor forme abreviate de rugby. 

 
6. Comisia de Apel, Ofițerii de Apel – libertatea de a reglementa propriile proceduri 
 
6.1 Comisia de Apel/Ofițerul de Apel are dreptul de a i se furniza toată documetația procedurilor 

desfășurate de Tribunalul Disciplinar de primă instanță. 
 
6.2 Comisia de Apel/Ofițerul de Apel va avea libertatea de a gestiona procedurile apelului așa cum 

crede de cuviință, ținînd cont de circumstanțele cazului respectiv, însă, în general, se va conforma 
procedurilor stabilite în prezenta anexă. 

 
6.3 Comisia de Apel/Ofițerul de Apel are libertatea de a dispune ca în apel să fie adoptată 

desfășurarea unei rejudecări a cauzei (de novo), în tot sau în parte. O rejudecare a cauzei, în tot 
sau în parte, va fi adecvată, în mod obișnuit, numai în cazul în care se constată că este în interesul 
justiției ca o rejudecare a cauzei, în tot sau în parte, să aibă loc. În cazul unui apel care se 
desfășoară în întregime de novo, procedura care urmează să fie adoptată, sarcina probei și tot 
probatoriul, precum și celelalte aspecte, se vor desfășura similar cazului unei judecări a cauzei în 
fața Tribunalului Disciplinar de primă instanță. 

 
6.4 Cu excepția cazului în care un apel se desfășoară de novo, în tot sau în parte, și atunci numai cu 

privire la partea respectivă, și respectînd articolul 6.3 de mai sus, apelurile și orice chestiune de 
fapt care este analizată în apel vor fi judecate și soluționate pe baza documentației deciziei și 
probelor primite și luate în considerare de către Tribunalul Disciplinar de primă instanță. 

 
6.5 Cu excepția cazului în care un apel se desfășoară de novo în tot, este responsabilitatea apelantului 

să arate că decizia atacată în apel: 
 
 (a) a fost eronată (fie în ceea ce privește constatările de fapt, fie în drept); 
 
 (b) este în interesul justiției să fie invalidată; 
 
 (c) sancțiunea impusă este în mod vădit excesivă sau greșită în principiu; și/sau 
 
 (d) sancțiunea impusă a fost indulgentă în mod nejustificat. 
 
6.6 Cu excepția cazului în care un apel se desfășoară de novo, în tot sau în parte, și atunci numai cu 

privire la partea respectivă, apelurile se desfășoară pe baza următoarelor principii: 
 

(a) evaluarea probatoriului sau decizia, care implică un exercițiu al libertății de acțiune a 
Tribunalului Disciplinar de primă instanță, nu trebuie să fie invalidată, cu excepția cazului 
în care constatările relevante efectuate de către Tribunalul Disciplinar de primă instanță 
sînt in mod vădit greșite; 

 
(b) evaluarea probatoriului sau decizia, care implică un exercițiu al libertății de acțiune a 

Tribunalului Disciplinar de primă instanță, nu trebuie să fie invalidată, cu excepția cazului 
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în care Tribunalul Disciplinar de primă instanță a aplicat principii eronate în exercitarea 
libertății sale de acțiune, rezultînd astfel o decizie greșită; și/sau 

 
(c) probe noi sau suplimentare celor oferite în fața Tribunalului Disciplinar de primă instanță 

vor fi luate în considerare de către Comisia de Apel/Ofițerul de Apel numai în cazul în care 
partea care oferă astfel de probe dovedește faptul că acestea nu au fost disponibile în 
momentul desfășurării procedurii disciplinare de către Tribunalul Disciplinar de primă 
instanță. 

 
6.7 În cazul în care apelantul declară apel numai împotriva sancțiunii și/sau penalizării pecuniare, 

apelantul poate cere Comisiei de Apel/Ofițerului de Apel să reevalueze sancțiunea fără a fi nevoie 
de o audiere în persoană. Comisia de Apel/Ofițerul de Apel poate, de asemenea, stabili că o 
audiere în persoană nu este necesară în legătură cu un apel, dar în cazul în care apelantul dorește, 
acesta are întotdeauna dreptul de a apărea și de a face declarații în toate cazurile, în persoană sau 
prin intermediul mijloacelor tehnologice sau, alternativ, putînd face observații în scris. 

 
6.8 Președintele Comisiei de Apel/Ofițerul de Apel are dreptul de a stabili chestiuni legate de 

proceduri și/sau de probe anterior judecării apelului. Astfel de chestiuni pot include: 
 

(a) o întîlnire anterioară judecării apelului în scopul trasării directivelor cu privire la 
judecarea apelului și al clarificării procedurilor; și/sau 

 
(b) solicitarea participării oricărei persoane la ședința judecării apelului in calitate de martor. 

 
6.9 Comisia de Apel/Ofițerul de Apel va fixa data/ora/locul judecării apelului, iar apelantul va fi 

notificat în această privință. 
 
6.10 Atunci cînd un jucător a fost suspendat sau i s-au impus alte sancțiuni, acestea vor rămîne în 

vigoare pînă la soluționarea apelului. 
 
6.11 Comisia de Apel/Ofițerul de Apel: 
 

(a) are libertatea de a stabili ca FRR sau organizatorul competiției să fie reprezentate. În acest 
caz, FRR sau organizatorul competiției va avea un reprezentant în cadrul desfășurării 
procedurilor, în calitatea pe care Comisia de Apel/Ofițerul de Apel o solicită, pentru a oferi 
asistență acesteia în îndeplinirea sarcinilor sale; 

 
(b) poate permite ca alte persoane să fie prezente la ședința judecării apelului, după cum 

consideră de cuviință; 
 
(c) în toate cazurile în care un martor a fost solicitat să participe, iar acesta refuză și/sau nu 

reușește să participe la ședința judecării apelului, Comisia de Apel/Ofițerul de Apel poate 
decide dacă este sau nu adecvat ca probele acestui martor să fie furnizate în orice altă 
formă; 

 
(d) are dreptul de a decide dacă martorii care aduc dovezi pot să rămînă în camera în care are 

loc judecarea apelului după depunerea mărturiei; și 
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(e) făcînd obiectul articolelor 4.3 și 4.5 din această anexă, are dreptul de a primi probe în 
forma pe care o consideră adecvată (inclusiv probe în scris) și, în pofida faptului că unele 
probe ar putea, în mod normal, să nu fie admisibile într-o instanță de judecată, va avea 
dreptul să le considere a avea relevanța pe care o crede de cuviință. 

 
6.12 Cu excepția cazului în care Comisia de Apel/Ofițerul de Apel decide să rejudece întregul caz (de 

novo), apelantul va avea sarcina de a dovedi că decizia atacată trebuie să fie invalidată sau 
modificată. 

 
6.13 Decizia Comisiei de Apel/Ofițerul de Apel va fi transmisă oficial părților, cât mai curând posibil 

după încheierea judecării apelului, și va fi definitivă și obligatorie în urma notificării clubului, 
jucătorului și/sau persoanei în cauză. În cazul în care consideră necesar, Comisia de Apel/Ofițerul 
de Apel poate emite o scurtă decizie verbală la încheierea ședinței (urmînd ca motivarea să fie 
pusă în scris și comunicată părților la o dată ulterioară), sau poate amîna decizia. 

 
6.14 Părțile implicate în judecarea apelului de către Comisia de Apel/Ofițerul de Apel, precum și 

Tribunalul Disciplinar de primă instanță, au dreptul de a primi o copie scrisă a deciziei finale, care 
va fi transmisă oficial, prin intermediul secretariatului FRR, sub semnătura președintelui Comisiei 
de Apel/Ofițerului de Apel, cât mai curând posibil după stabilirea acesteia. Decizia Comisiei de 
Apel/Ofițerului de Apel poate fi publicată. 

 
7 Competențe ale Tribunalelor Disciplinare de Apel 
 
7.1 Comisia de Apel/Ofițerul de Apel va avea dreptul: 
 
 (a) să admită sau să respingă apelul; 
 

(b) să modifice decizia în maniera pe care o consideră adecvată (inclusiv dreptul de a reduce, 
susține sau anula orice sancțiune); 

 
(c) să dea dispozițiile (cu privire la costuri sau altfel) pe care le consideră adecvate; și 

 
(d) să ia orice altă măsură pe care o consideră necesară pentru a gestiona în mod just cazul 

respectiv. 
 
8 Proceduri referitoare la litigii cu privire la Statutul, Contractele și Transferul Jucătorilor de 

Rugby 
 
8.1 Litigiile apărute în chestiuni care fac obiectul Regulamentului pentru Statutul și Transferul 

Jucătorilor de Rugby intră în atribuțiile Comisiei pentru Statutul și Transferul Jucătorilor de 
Rugby, care va soluționa cauza conform prevederilor Regulamentului respectiv. Decizia Comisiei 
pentru Statutul și Transferul Jucătorilor de Rugby este obligatorie și produce efect asupra 
asociației, persoanei, clubului sau oricărui organism de rugby care se constituie ca parte în litigiu, 
în urma notificării părții respective. 

 
8.2 Un apel împotriva deciziei Comisiei pentru Statutul și Transferul Jucătorilor de Rugby, în legătură 

cu litigiile menționate la articolul 8.1 de mai sus, poate fi declarat în conformitate cu prevederile 
secțiunii I.16. din prezentul Regulament, în vederea soluționării definitive și obligatorii. 
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Anexa 5 – CODUL DE CONDUITĂ 
 
Codul de Conduită WR 
 
1 Toate federațiile, asociațiile, organismele de rugby, cluburile și persoanele: 
 
1.1 trebuie să se asigure că jocul de rugby se desfășoară și este condus în conformitate cu conduita 

sportivă și a disciplinei și admit că nu este suficient să se bazeze numai pe oficialii de meci pentru 
a susține aceste principii; 

 
1.2 vor coopera pentru asigurarea faptului că spiritul Legilor Jocului de Rugby este susținut și vor 

evita selecționarea jucătorilor vinovați de antijoc; 
 

1.3 nu vor încălca în mod repetat Legile Jocului; 
 

1.4 vor accepta și vor respecta autoritatea și deciziile arbitrilor, arbitrilor asistenți, judecătorilor de 
margine, oficialilor de meci și ale tuturor celorlalte organisme disciplinare, care fac obiectul 
Regulamentului 17 WR; 
 

1.5 nu vor publica sau nu vor determina publicarea unor critici la adresa manierei în care un arbitru 
sau un arbitru asistent a gestionat un meci; 
 

1.6 nu vor publica sau nu vor determina publicarea unor critici la adresa manierei în care Consiliul 
WR sau oricare alt organism disciplinar a gestionat sau a rezolvat o dispută sau un caz disciplinar 
rezultat din încălcarea Statutului, Regulamentelor sau a Legilor Jocului; 
 

1.7 nu se vor implica în nicio activitate pe sau în afara terenului, care ar putea afecta încrederea 
publică în desfășurarea corectă a unui meci, turneu, a unei competiții sau a unei serii de meciuri 
(inclusiv, dar nu limitat la, furnizarea de informații cu privire la joc, în mod direct sau indirect, 
caselor de pariuri sau persoanelor care pot folosi aceste informații pentru propriul avantaj), sau 
în integritatea și buna-credință ale oricărei persoane; 
 

1.8 nu vor comite nicio încălcare a Regulamentului 6 WR (cu privire la pariuri); 
 

1.9 vor promova reputația jocului de rugby și vor lua toate măsurile posibile pentru a preveni 
discreditarea acestuia; 
 

1.10 nu vor comite nicio încălcare a dispozițiilor cu privire la anti-doping, care fac obiectul 
Regulamentului 21 WR; 
 

1.11 nu vor abuza, amenința sau intimida un arbitru, arbitru asistent sau un alt oficial de meci, fie pe 
sau în afara terenului; 
 

1.12 nu vor folosi limbaj ori gesturi vulgare sau abuzive față de arbitri, arbitri asistenți sau față de alți 
oficiali de meci sau de spectatori; 
 

1.13 nu vor face nimic de natură să intimideze, să insulte, să umilească sau să discrimineze orice altă 
persoană pe motive de religie, rasă, sex, orientare sexuală, culoare sau origine națională sau 
etnică; 
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1.14 nu vor face nimic de natură să afecteze în mod negativ jocul de rugby, World Rugby, orice 

federație sau asociație membră sau orice partener comercial al jocului de rugby. 
 

2 Fiecare entitate afiliată WR are obligația de a respecta și de a se asigura că fiecare dintre membrii 
săi respectă acest Cod de Conduită, precum și de a adopta proceduri pentru a monitoriza 
respectarea acestuia și pentru a impune sancțiuni pentru încălcări ale Codului de Conduită de 
către persoane aflate sub jurisdicția sa. 

 
3 Codul de Conduită pentru Jucători 
 
3.1 Fiecare jucător trebuie să respecte Legile Jocului de Rugby, Regulamentele WR, Normele și 

Regulamentele FRR, regulile oricărei competiții la care participă clubul său, precum și regulile 
propriului club. 

 
3.2 Fiecare jucător va accepta și va respecta autoritatea și deciziile tuturor oficialilor de meci și ale 

tuturor celorlalte organisme disciplinare ale FRR. 
 
3.3 Niciun jucător nu trebuie să abuzeze, să amenințe sau să intimideze oficialii de meci sau 

spectatorii (fie pe sau în afara terenului de joc) și nu trebuie să folosească limbaj ori gesturi 
vulgare sau abuzive, față de oficialii de meci sau de spectatori. 

 
3.4 Niciun jucător nu va publica sau nu va determina publicarea unor declarații, în orice fel de spațiu 

public (inclusiv pe website-uri de „social networking”), și nici nu va face declarații publice care să 
conțină critici la adresa vreunui oficial de meci, manager al vreunei echipe, oficial al vreunui club, 
jucător, angajat al propriului sau al altui club sau a oricărei alte persoane. 

 
3.5 Niciun jucător nu va publica sau nu va determina publicarea unor declarații, în orice fel de spațiu 

public (inclusiv pe website-uri de „social networking”), și nici nu va face declarații publice care să 
conțină critici cu privire la maniera în care organismele FRR sau personalul disciplinar al FRR a 
gestionat sau a rezolvat o dispută sau un caz disciplinar. 

 
3.6 Niciun jucător nu va face nimic de natură să intimideze, să insulte, să umilească sau să 

discrimineze orice altă persoană pe motive de religie, rasă, sex, orientare sexuală, culoare sau 
origine națională sau etnică. 

 
3.7 Fiecare jucător se va comporta, în orice situație, într-un mod etic și profesionist, va respecta cele 

mai înalte standarde de integritate și de corectitudine și nu se va implica în nicio activitate, pe sau 
în afara terenului, care ar putea afecta încrederea publică în desfășurarea corectă a unui meci, 
turneu, a unei competiții sau a unei serii de meciuri sau în integritatea și buna-credință ale 
oricărei persoane. 

 
3.8  Fiecare jucător va respecta prevederile anti-doping ale FRR și toate regulile anti-doping emise de 

WR. 
 
3.9 Fiecare jucător va respecta regulile anti-corupție și pe cele referitoare la pariuri emise de WR. 
 
3.10 Fiecare jucător va promova reputația jocului de rugby și va lua toate măsurile posibile pentru a 

preveni discreditarea acestuia. 
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4 Codul de Conduită pentru Antrenori, Manageri ai Echipelor și Oficiali ai Cluburilor 
 
4.1 Toți antrenorii, managerii de echipe și oficialii cluburilor (termen care, in sensul acestui Cod de 

Conduită, va fi folosit pentru a desemna orice membru al unui club) trebuie să respecte Legile 
Jocului de Rugby, Regulamentele WR, Normele și Regulamentele FRR, regulile oricărei competiții 
la care participă clubul său, precum și regulile propriului club. Niciun antrenor, manager de 
echipă sau oficial al unui club nu trebuie să încurajeze sau să incite vreo persoană (inclusiv orice 
angajat al propriului club) să încalce vreuna dintre normele enumerate mai sus și, în plus, trebuie 
să ia toate măsurile pentru a se asigura că acestea sînt respectate. 

 
4.2 Toți oficialii cluburilor vor depune toate eforturile pentru a se asigura că există în vigoare, în 

cadrul propriului club, o politică disciplinară echitabilă și eficientă, care să fie aplicată tuturor 
jucătorilor și celorlalți angajați aflați sub controlul lor, și că aceasta este aplicată în mod 
consecvent. 

 
4.3 Toți antrenorii, managerii de echipe și oficialii cluburilor vor lua toate măsurile necesare pentru a 

se asigura că jucătorii și/sau alți angajați aflați sub controlul lor recunosc și respectă, în orice 
situație, autoritatea și deciziile oficialilor de meci. 

 
4.4 Niciun antrenor, manager de echipă sau oficial al unui club nu va publica sau nu va determina 

publicarea unor declarații, în orice fel de spațiu public (inclusiv pe website-uri de „social 
networking”), și nici nu va face declarații publice care să conțină critici la adresa vreunui club, 
oficial de meci, antrenor, manager al vreunei echipe, oficial al vreunui club, jucător, angajat al 
propriului sau al altui club sau a oricărei alte persoane. 

 
4.5 Niciun antrenor, manager de echipă sau oficial al unui club nu va publica sau nu va determina 

publicarea unor declarații, în orice fel de spațiu public (inclusiv pe website-uri de „social 
networking”), și nici nu va face declarații publice care să conțină critici cu privire la maniera în 
care organismele FRR sau personalul disciplinar al FRR a gestionat sau a rezolvat o dispută sau un 
caz disciplinar. 

 
4.6 Fiecare antrenor, manager de echipă sau oficial al unui club se va comporta, în orice situație, într-

un mod etic și profesionist și va respecta cele mai înalte standarde de integritate și de 
corectitudine. 

 
4.7 Fiecare antrenor, manager de echipă sau oficial al unui club va respecta regulile anti-corupție și pe 

cele referitoare la pariuri emise de WR. 
 
4.8 Fiecare antrenor, manager de echipă sau oficial al unui club va depune toate eforturile pentru a 

promova reputația jocului de rugby și pentru a preveni discreditarea acestuia. 
 
4.9 Niciun antrenor, manager de echipă sau oficial al unui club nu trebuie: 
 

(a) să abuzeze, să amenințe sau să intimideze oficialii de meci, spectatorii sau jucătorii/oficialii 
unui club advers (fie pe sau în afara terenului de joc); 

 
(b) să folosească limbaj ori gesturi vulgare sau abuzive, față de oficialii de meci, de spectatori 

sau de jucătorii/oficialii unui club advers; sau 
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(c) să facă nimic de natură să intimideze, să insulte, să umilească sau să discrimineze orice altă 

persoană pe motive de religie, rasă, sex, orientare sexuală, culoare sau origine națională 
sau etnică. 

 
5 Codul de Conduită pentru Oficiali de Meci 
 
5.1 Niciun oficial de meci nu va face declarații publice (inclusiv pe website-uri de „social networking”) 

care să conțină critici la adresa vreunui club, oficial de meci, manager al vreunei echipe, oficial al 
vreunui club, jucător sau a oricărei alte persoane. 

 
5.2 Niciun oficial de meci nu va publica sau nu va determina publicarea unor declarații, în orice fel de 

spațiu public (inclusiv pe website-uri de „social networking”), și nici nu va face declarații publice 
care să conțină critici cu privire la maniera în care organismele FRR sau personalul disciplinar al 
FRR a gestionat sau a rezolvat o dispută sau un caz disciplinar. 

 
5.3 Toți oficialii de meci se vor comporta, în orice situație, într-un mod etic și profesionist și vor 

respecta cele mai înalte standarde de integritate și de corectitudine. 
 
5.4 Toți oficialii de meci vor respecta regulile anti-corupție și pe cele referitoare la pariuri emise de 

WR. 
 
5.5 Toți oficialii de meci vor depune toate eforturile pentru a promova reputația jocului de rugby și 

pentru a preveni discreditarea acestuia. 
 
5.6 Toți oficialii de meci trebuie să poarte echipamentul oficial stabilit de FRR și să respecte termenii 

oricărui acord de sponsorizare stabilit de către FRR. 
 
5.7 Toți oficialii de meci trebuie să participe la ședințele în care sînt judecate cauzele disciplinare care 

îi implică, ori de cîte ori li se solicită acest lucru. Motivul neparticipării la o astfel de ședință 
trebuie să fie furnizat în avans organismelor disciplinare ale FRR. 

 
6 Codul de Conduită pentru Observatori Oficiali 
 
6.1 Niciun observator oficial nu va face declarații publice (inclusiv pe website-uri de „social 

networking”) care să conțină critici la adresa vreunui club, oficial de meci, manager al vreunei 
echipe, oficial al vreunui club, jucător sau a oricărei alte persoane. 

 
6.2 Niciun observator oficial nu va publica sau nu va determina publicarea unor declarații, în orice fel 

de spațiu public (inclusiv pe website-uri de „social networking”), și nici nu va face declarații 
publice care să conțină critici la adresa vreunui club, oficial de meci, manager al vreunei echipe, 
oficial al vreunui club, jucător sau a oricărei alte persoane. 

 
6.3 Toți observatorii oficiali se vor comporta, în orice situație, într-un mod etic și profesionist și vor 

respecta cele mai înalte standarde de integritate și de corectitudine. 
 
6.4 Toți observatorii oficiali vor respecta regulile anti-corupție și pe cele referitoare la pariuri emise 

de WR. 
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6.5 Toți observatorii oficiali vor depune toate eforturile pentru a promova reputația jocului de rugby 
și pentru a preveni discreditarea acestuia. 

 
6.6 Toți observatorii oficiali trebuie să participe la ședințele în care sînt judecate cauzele disciplinare 

care îi implică, ori de cîte ori li se solicită acest lucru. Motivul neparticipării la o astfel de ședință 
trebuie să fie furnizat în avans organismelor disciplinare ale FRR. 
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Anexa 6 – RECOMANDĂRI PENTRU SANCȚIUNI ÎN CAZURI DE CONDUITĂ INCORECTĂ 
 

Sancțiuni aplicabile cluburilor, asociațiilor sportive, școlilor și secțiilor de rugby 
1 Desconsiderarea competiției sau a adversarului, 

prezentarea la joc a unei formații vădit inferioare valorii 
reale, descompletarea intenționată a echipei, precum și 
folosirea oricăror altor mijloace neloiale în scopul 
obținerii de către echipa adversă a unui rezultat 
favorabil. 

Pierderea jocului cu 5 – 0. 

2 Neluarea de măsuri eficiente pentru prevenirea 
introducerii în incinta stadionului, de către spectatori, a 
unor obiecte susceptibile să serveasca provocării de 
dezordine sau de acte de violență. 

Ridicarea dreptului de a 
organiza jocuri pe teren 
propriu timp de minimum 
1 săptămînă. 

3 Provocarea de scandaluri, acte de dezordine sau 
incidente de catre spectatori și pătrunderea nejustificată 
a publicului sau a persoanelor neautorizate în incinta de 
joc. 

Ridicarea dreptului de a 
organiza jocuri pe teren 
propriu timp de minimum 
2 săptămîni. 

4 Aruncarea cu petarde sau fumigene în incinta de joc. Penalizare pecuniară de 
minimum 2000 lei. 

5 Aruncarea cu pietre, obiecte, sticle, etc. în incinta de joc, 
cu lovirea sau cu pericolul de lovire a jucătorilor sau a 
oficialilor meciului. 

Interzicerea participării 
spectatorilor la jocurile 
disputate pe teren propriu 
pentru minimum 2 
săptămîni; 
Penalizare pecuniară de 
minimum 2000 lei. 

6 Bruscarea sau lovirea oficialilor de meci sau a altor 
persoane oficiale înainte de începerea jocului, la pauză, în 
timpul jocului sau după terminarea jocului de către 
oficiali sau spectatori ai clubului organizator. 

Ridicarea dreptului de 
organizare a jocurilor 
disputate pe teren propriu 
pentru minimum 4 
săptămîni; 
Penalizare pecuniară de 
minimum 1000 lei. 

7 Agresarea verbală a jucătorilor sau a persoanelor oficiale 
din motive de religie, rasă, sex, orientare sexuală, culoare 
sau origine națională sau etnică de către spectatori. 

Penalizare cu 3 puncte din 
clasament; 
Penalizare pecuniară de 
minimum 5000 lei. 

8 Refuzul de a asigura condițiile necesare înregistrării pe 
suport electronic a jocurilor oficiale, ca și securității și 
siguranței persoanelor abilitate de federație în acest 
scop. 

Penalizare cu 3 puncte din 
clasament; 
Persoane vinovate: 
Suspendare pe o perioadă 
de minimum 24 de 
săptămîni. 

9 Folosirea frauduloasă, în jocuri oficiale, a unui jucător 
nelegitimat, participarea la joc a unor jucători neînscriși 
în raportul de arbitraj, precum și participarea la joc a 
unor jucători aflați în stare de suspendare. 

Pierdera jocului cu 5 – 0; 
Penalizare pecuniară de 
minimum 1000 lei. 

10 Folosirea în jocurile oficiale a unui/unor jucător/jucători 
care nu au viza medicală pe carnetul duplicat sau/și 

Pierdera jocului cu 5 – 0; 
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participarea la joc a unui/unor jucător/jucători în linia I 
fără viza specifică a federației pe carnetul de legitimare. 

Penalizare pecuniară de 
minimum 500 lei. 
Persoane vinovate: 
Suspendare pe o perioadă 
de minimum 4 săptămîni și 
penalizare pecuniară de 
minimum 250 lei. 

11 Refuzul unui club de a elibera un jucător(i) selecționat(ți) 
la echipele reprezentative, la convocări, antrenamente 
sau jocuri (inclusiv eliberarea cu întârziere care 
afectează participarea jucătorului la un meci 
internațional sau la pregătirea acestuia). 

Penalizare pecuniară de 
1500 euro pentru un 
jucător la o convocare; 
Penalizare pecuniară de 
4000 euro pentru doi 
jucători la o convocare; 
Penalizare pecuniară de 
5000 euro pentru trei sau 
mai mulți jucători la o 
convocare; 
Persoane vinovate: 
Suspendare pe o perioadă 
de minimum 24 de 
săptămîni. 

 
 

Sancțiuni aplicabile reprezentanților cluburilor și secțiilor de rugby afiliate 
(conducători, delegați, antrenori, membri etc.) 

12 Instigarea sau provocarea de tulburări, dezordini sau 
incidente înainte, în cursul sau după încheierea jocului 
ori participarea la asemenea acțiuni. 

Suspendare pe timp de 
minimum 6 săptămîni; 
Penalizare pecuniară de 
minimum 500 lei. 

13 Inducerea în eroare a arbitrului, a observatorului sau a 
instanței disciplinare, precum și orice altă faptă comisă 
pentru efectuarea sau acoperirea unei substituiri de 
jucători. 

Suspendare pe timp de 
minimum 12 săptămîni. 

14 Folosirea frauduloasă de jucători în perioada de 48 de 
ore dintre meciuri, indiferent de categorie și vîrstă. 

Suspendare pe timp de 
minimum 12 săptămîni. 
Penalizare pecuniară de 
minimum: 
- 1000 lei – la seniori; 
- 500 lei – la juniori. 

15 Persoanele care se fac vinovate de pătrunderea în incinta 
de joc fără aprobarea arbitrului. 

Suspendare pe timp de 
minimum 2 săptămîni; 
Penalizare pecuniară de 
minimum 200 lei. 

16 Persoanele care se fac vinovate de proteste repetate la 
deciziile arbitrului. 

Suspendare pe timp de 
minimum 4 săptămîni; 
Penalizare pecuniară de 
minimum 400 lei. 

17 Persoanele care se fac vinovate de pătrunderea în incinta 
de joc și de proteste la deciziile arbitrului. 

Suspendare pe timp de 
minimum 6 săptămîni; 
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Penalizare pecuniară de 
minimum 600 lei. 

18 Antrenori ale căror echipe se fac vinovate de cazuri de 
durități și de acte de violență petrecute în timpul sau 
după desfășurarea jocului. 

Suspendare pe timp de 
minimum 8 săptămîni; 
Penalizare pecuniară de 
minimum 1000 lei. 

19 Retragerea echipei de pe terenul de joc înainte de 
încheierea duratei legale a jocului sau refuzul de a relua 
jocul, în cazul în care a fost întrerupt, după acordarea 
termenului de 3 minute de către arbitru. 

Suspendare pe timp de 
minimum 12 săptămîni; 
Penalizare pecuniară de 
minimum 3000 lei. 

20 Neprezentarea la convocările făcute de organele federale. Suspendare pe timp de 
minimum 2 săptămîni. 

21 Antrenorii care folosesc jucători în stare de suspendare 
la jocurile oficiale (interne și internaționale). 

Suspendare pe timp de 
minimum 2 săptămîni; 
Penalizare pecuniară de 
minimum 1000 lei. 

22 Medicii care prescriu sau administrează substanțe 
dopante sportivilor. 

Penalizare pecuniară de 
minimum 7500 lei. 

23 Îndemnul, prin orice mijloace, la consumul de substanțe 
dopante în vederea sporirii capacității de performanță, 
urmat sau nu de executare. 

Penalizare pecuniară de 
minimum 2500 lei 

 
 

Sancțiuni aplicabile jucătorilor 
24 Instigarea sau provocarea de tulburări, dezordini sau 

incidente înainte, în cursul sau dupa încheierea jocului 
ori participarea la asemenea acțiuni. 

Suspendare pe timp de 
minimum 3 săptămîni; 
Penalizare pecuniară de 
minimum 300 lei. 

25 Declarații în presă, la radio, la televiziune sau prin orice 
alt canal de comunicare (inclusiv pe website-uri de social 
networking), etc. cu caracter jignitor sau calomnios la 
adresa unor persoane oficiale. 

Suspendare pe timp de 
minimum 12 săptămîni; 
Penalizare pecuniară de 
minimum 3000 lei. 

26 Depistarea pozitivă în urma unor controale de dopaj. Conform prevederilor 
ANAD 

27 Refuzul sau sustragerea de la recoltarea probei biologice. Conform prevederilor 
ANAD 

28 Participarea la jocurile oficiale la o alta echipă decît cea la 
care au drept de joc cei în cauză (substituire), sau, în 
cazul juniorilor, participarea la o categorie de vîrstă 
inferioară. 

Suspendare pe timp de 
minimum 2 săptămîni; 
Penalizare pecuniară de 
minimum 600 lei. 

29 Neprezentarea la convocarea loturilor reprezentative, la 
data și locul stabilit în vederea participării la pregatirea 
și antrenamentele acestora, la jocurile oficiale și amicale 
pe care urmează să le susțină, părăsirea cantonamentelor 
fără acordul antrenorilor, ca și prezentarea jucătorilor 
accidentați fără a avea certificarea accidentărilor 
respective de Institutul Național de Medicină Sportivă 
sau de cabinetul de medicină sportivă teritorial. 

Suspendare pe timp de 
minimum 4 săptămîni; 
Penalizare pecuniară de 
minimum 500 lei. 
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30 Comportare necorespunzatoare (semnalizări eronate, 
patriotism local etc.) în calitate de judecător de margine 
desemnat conform prevederilor ROAR și menționat de 
arbitru în raportul său. 

Suspendare pe timp de 
minimum 2 săptămîni; 
Penalizare pecuniară de 
minimum 400 lei. 

 
 

Sancțiuni aplicabile oficialilor de meci 
31 Acceptarea începerii și desfășurării unui joc oficial în 

lipsa medicului și a celorlalte condiții prevăzute de 
ROAR. 

Suspendare pe timp de 
minimum 8 săptămîni; 
Penalizare pecuniară de 
minimum 200 lei. 

32 Absența nejustificată de la conducerea unui joc la care a 
fost delegat, delegare pe care a acceptat-o. 

Suspendare pe timp de 
minimum 4 săptămîni. 

33 Neverificarea asigurărilor medicale ale jucătorilor trecuți 
în raportul de arbitraj, la jocurile la care nu sînt delegați 
observatori oficiali. 

Suspendare pe timp de 
minimum 4 săptămîni. 

34 Prezentarea raportului de arbitraj completat fictiv pentru 
un meci care nu s-a disputat. 

Suspendare pe timp de 
minimum 24 de săptămîni; 
Penalizare pecuniară de 
minimum 1500 lei. 

35 Prezentarea raportului de arbitraj completat fictiv, cu 
modificarea rezultatului înregistrat pe teren. 

Suspendare pe timp de 
minimum 1 an; 
Penalizare pecuniară de 
minimum 4500 lei. 

 
 

Sancțiuni aplicabile observatorilor oficiali 
36 Neverificarea asigurărilor medicale ale jucătorilor trecuți 

în raportul de arbitraj, la jocurile la care sînt delegați. 
Suspendare pe timp de 
minimum 4 săptămîni. 

37 Nedepunerea în termenul prevazut a raportului de 
observator la jocurile cu incidente la care a fost delegat. 

Suspendare pe timp de 
minimum 1 săptămînă; 
Penalizare pecuniară de 
minimum 500 lei. 

38 Neprezentarea în fața instanței disciplinare la 
convocarea acesteia fără motive întemeiate. 

Suspendare pe timp de 
minimum 2 săptămîni. 

 
  



 
 

66 
 

Anexa 7 – RECOMANDĂRI PENTRU SANCȚIUNI ÎN CAZURI DE CUMUL DE ELIMINĂRI TEMPORARE 
ȘI/SAU AVERTISMENTE ALE COMISARULUI DE CITARE 
 
1.  În tabelul de sancțiuni WR nu au fost încorporate în mod deliberat sancțiuni care să ajute Ofițerii 

Judiciari sau Comisiile Judiciare să stabilească sancțiuni adecvate cu privire la cumulul de 
eliminări temporare și/sau avertismente ale Comisarului de Citare. Acesta este un domeniu în 
care este necesară o libertate de acțiune judiciară avînd în vedere multiplele situații care pot 
apărea. Un Ofițer Judiciar sau o Comisie Judiciară se poate găsi în poziția de a lua în considerare 
necesitatea aplicării unor  sancțiuni jucătorilor, pentru cumul de eliminări temporare și/sau 
avertismente ale Comisarului de Citare, în următoarele două situații: 
(a) atunci cînd un jucător a primit trei eliminări temporare și/sau avertismente ale 

Comisarului de Citare (sau o combinație a acestora) într-un turneu sau într-o serie de 
meciuri, iar Ofițerul Judiciar sau Comisia Judiciară trebuie să analizeze dacă este necesară o 
sancțiune suplimentară pentru infracțiuni repetate (art. I.19.2(e), I.19.3(d) și I.28.2(a)); 
sau 

(b) atunci cînd un jucător a primit două eliminări temporare și/sau avertismente ale 
Comisarului de Citare într-un singur meci, situație care include cazul în care a suferit o a 
doua eliminare temporară, aceasta conducînd la eliminarea sa definitivă (art. I.19.3(b)). 

 
2. În sensul prezentei anexe, se presupune că nici una dintre eliminările temporare nu a rezultat 

într-o citare care a fost admisă de un Ofițer Judiciar. Într-un astfel de caz, evenimentul eliminării 
temporare cade sub incidența deciziei disciplinare rezultate în urma citării. 

 
A. Jucător care primește trei eliminări temporare și/sau avertismente ale Comisarului de 

Citare (sau o combinație a acestora) într-un turneu sau într-o serie de meciuri 
 
1. Ofițerul Judiciar sau Comisia Judiciară trebuie să stabilească o sancțiune pentru infracțiuni 

repetate, și nu pentru infracțiunile individuale care fac obiectul fiecărei eliminări temporare 
și/sau avertismente ale Comisarului de Citare. În mod obișnuit, punctul de intrare adecvat în 
asemenea situații este o suspendare de una pînă la trei săptămîni, în funcție de severitatea 
infracțiunilor. În aceste circumstanțe, sancțiunea trebuie stabilită prin referire la metodologia 
cuprinsă în art. I.13, și mai cu seamă la prevederile privind aplicarea circumstanțelor agravante și 
atenuante. 

 
2. Totuși, Ofițerul Judiciar sau Comisia Judiciară poate decide să nu aplice o sancțiune în următoarele 

situații: 
(a) în cazul în care una sau mai multe dintre eliminările temporare și/sau avertismentele 

Comisarului de Citare au rezultat în urma unei confuzii a identității; 
  sau 

(b) există circumstanțe excepționale care să justifice neimpunerea unei sancțiuni. Această 
situație ar putea apărea atunci cînd: 
(i) un jucător a fost eliminat temporar pentru un act de antijoc, dar, în urma 

investigației, s-a constatat că este clar că nu nu a existat actul de antijoc sau că a 
avut loc numai un act minor de antijoc, act care nu ar fi justificat primirea unei 
eliminări temporare sau a unui avertisment al Comisarului de Citare; 

(ii) unele dintre eliminările temporare au fost primite pentru greșeli tehnice 
(însemnînd nu cazuri de antijoc) în urma unui avertisment al echipei din partea 
arbitrului, sau pentru ceea ce constituie infracțiuni tehnice care nu încalcă Legile 
9.11 pînă la 9.28 inclusiv. 
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B. Jucător care primește doua eliminări temporare/avertismente ale Comisarului de Citare 
într-un singur meci 
 
1. Ofițerul Judiciar sau Comisia Judiciară trebuie să stabilească o sancțiune pentru infracțiuni 

repetate, și nu pentru infracțiunile individuale care fac obiectul fiecărei eliminări temporare 
și/sau avertismente ale Comisarului de Citare. În mod obișnuit, punctul de intrare adecvat în 
asemenea situații este o suspendare de una pînă la două săptămîni. În aceste circumstanțe, 
sancțiunea trebuie stabilită prin referire la metodologia cuprinsă în art. I.13, și mai cu seamă la 
prevederile privind aplicarea circumstanțelor agravante și atenuante. 

 
2. Ofițerul Judiciar sau Comisia Judiciară poate decide că eliminarea definitivă constituie o sancțiune 

suficientă (sau altfel spus, că aplicarea unei sancțiuni nu este adecvată) în următoarele situații: 
(a) în cazul în care una dintre eliminările temporare sau avertismentele Comisarului de Citare 

au rezultat în urma unei confuzii a identității; sau 
(b) există circumstanțe excepționale care să justifice neimpunerea unei sancțiuni. Această 

situație ar putea apărea atunci cînd un jucător a fost eliminat temporar pentru un act de 
antijoc, dar, în urma investigației, s-a constatat că este clar că nu nu a existat actul de 
antijoc sau că a avut loc numai un act minor de antijoc, act care nu ar fi justificat primirea 
unei eliminări temporare sau a unui avertisment al Comisarului de Citare; 

(c) oricare dintre eliminările temporare a fost primită pentru așa-zise infracțiuni tehnice 
(inclusiv în urma unui avertisment al echipei din partea arbitrului), care nu implică o 
încălcare a Legilor 9.11 pînă la 9.28 inclusiv. 

 
 


