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CAP. I - DISPOZITII GENERALE, STRUCTURA, COMPETENTE

Art.1 - (1)Comisia de Disciplina este un organism federal cu caracter jurisdictional,  constituit  in
vederea intaririi disciplinei activitatilor desfasurate sub autoritatea C.N.P., si care are ca principale
obiective: solutionarea litigiilor care pot aparea in activitatea C.N.P., aplicarea de sanctiuni si luarea
masurilor de garantare a executarii acestor sanctiuni, precum si identificarea solutiilor de prevenire si
de reducere a numarului de abateri. 

(2) Comisia de Disciplina functioneaza in baza regulamentului propriu aprobat de catre Biroul
Federal al C.N.P., precum si ale Statutului si Regulamentelor C.N.P.. 
Art.2 -  Comisia de Disciplina este formata din 3 membri, din care un Preşedinte si 2 membri simpli,
persoane  cu  experienta  in  activitatea  sportiva  a  persoanelor  cu  dizabilitati,  competente  şi  bune
cunoscatoare ale tuturor regulamentelor, cu prestigiu recunoscut şi conduita morala ireproşabila. 
Art.3 - Preşedintele Comisiei  de Disciplina este desemnat de Biroul Federal, la propunerea oricaruia
dintre membrii acestuia. Ceilalti membrii ai Comisiei sunt propusi de catre presedintele desemnat si
sunt validati de catre Biroul Federal. Comisia va avea un secretar care are atributii administrative.
Art.4 - Presedintele are urmatoarele atributii principale in cadrul Comisiei:
a) organizeaza şi conduce activitatea Comisiei;
b) organizeaza şi prezideaza şedintele de judecata;
c) reprezinta, cu sau fara asistenta juridica, Comisia de Disciplina in fata autoritatilor şi institutiilor
publice;
d) propune proiectul de buget necesar desfaşurarii activitatii Comisiei;
e)  informeaza  Biroul  Federal  despre  activitatea  Comisiei  şi  a  problemelor  aparute  in  cursul
desfaşurarii cercetarilor disciplinare ori solutionarii cauzelor;
f) prezinta Adunarii Generale raportul anual al activitatii Comisiei.
Art.5 - Secretarul Comisiei nu are drept de vot, atributiile sale fiind doar cu caracter administrativ,
dupa cum urmeaza:
a) tine evidenta cauzelor si arhiveaza dosarele litigiilor;
b) tine registrul in care se consemneaza procesele verbale de sedinta si hotararile adoptate;
c) stabileste impreuna cu predintele ordinea de zi a sedintelor de judecata si termenele ce urmeaza a
fi acordate;
d) primeste corespondenta comisiei si redacteaza convocarile si citatiile;
e) impreuna cu presedintele comisiei redacteaza hotaririle adoptate de comisie si le comunica partilor
in litigiu si secretarului general al C.N.P.;
f) indeplineste orice alte atributii stabilite de presedintele comisiei.
Art.6 - Calitatea de membru al Comisiei inceteaza  in urmatoarele situatii:
a) ca urmare a unei cereri de retragere inaintata Biroului Federal, cu un preaviz de minim 15 zile
calendaristice, pentru membri simpli,  sau ca urmare a demisiei depuse in aceleasi conditii,  pentru
presedintele Comisiei;
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b)  de  drept  in  cazul  in  care  respectivul  membru  a  absentat  nemotivat  mai  mult  de  3  sedinte
consecutive ale Comisiei;
c) ca urmare a primirii unei sanctiuni disciplinare de suspendare din activitate sau de excludere;
d) ca urmare a dobandirii unei functii in cadrul Biroului Federal al C.N.P. sau in oricare alta comisie
de specialitate
e) ca urmare a decesului 
Art.7  -  In  cazul  in  care  din  diverse  motive  numarul  de  membrii  ai  Comisiei  de  Disciplina  se
descompleteaza intr-o asemenea masura incat aceasta se afla in imposibilitate de a functiona, vor fi
luate urmatoarele masuri:
7.1. In situatia demisiei Presedintelui, functia va fi preluata de un alt membru, pana la desemnarea
noului presedinte de catre Biroul Federal. Acesta va propune Biroului Federal un candidat pentru
completarea componentei Comisiei de Disciplina. 
7.2.  In  situatia  in  care  Comisia  s-a  descompletat  ca  urmare  a  cererilor  de  renuntare  depuse  de
membrii  simpli,  atunci  Presedintele  este  obligat  ca  in  maximum  15  zile  de  la  constatarea
descompletarii  numarului sa propuna Biroului Federal alti candidati in vederea validarii lor.
Art.8 - Comisia de Disciplina solutioneaza in prima instanta litigiile sportive care  vizeaza savarsirea
de abateri de catre membrii afiliati, oficiali, arbitrii, tehnicieni, sportivi, suporteri, etc. respectiv litigii
care au legatura, in principal, cu urmatoarele tipuri de abateri disciplinare:
a) incalcarea prevederilor din statut si regulamentele C.N.P.;
b) comportamente, atitudini, gesturi agresive sau nesportive ale sportivilor fata de arbitri, oficiali, alti
sportivi sau fata de public;
c) declaratii  publice ale conducatorilor,  tehnicienilor,  arbitrilor  sau sportivilor  care pot incita  sau
conduce la acte de violenta din partea echipelor sau spectatorilor;
d) absenta nejustificata de la competitii sau la convocarile la lotul national;refuzul de a se prezenta la
convocarule d ela lotul national;
e)  manipularea  sau  modificarea,  direct  sau  printr-o  persoana  interpusa,  a  materialului  sau  a
echipamentului sportiv, prin incalcarea reglementarilor stabilite de Regulamentul privind tinuta de
concurs;
f)participarea neautorizata, neprezentarea sau retragerea nejustificata din orice proba sau competitie;
g) orice alte tipuri de abateri date in competenta sa conform Regulamentului Disciplinar prezentat la
Capitolului IV al prezentului Regulament.

CAP.II - SESIZAREA COMISIEI SI PROCEDURA DE JUDECATA

Art.9 - In principiu, Comisia de Disciplina poate fi sesizata printr-o cerere scrisa, care va cuprinde,
sub sanctiunea anularii ca incompleta, cel putin urmatoarele elemente obligatorii:
a)  numele,  domiciliul  sau resedinta  persoanei  fizice,  iar  pentru persoanele  juridice,  denumirea  si
sediul lor. Se vor mentiona, dupa caz, numarul certificatului de identitate sportiva-pentru structurile
sportive, numarul de carnet eliberat de C.N.P., pentru sportivi, antrenori, arbitri, numarul de telefon,
fax si/sau e-mail;
b)  numele  si  calitatea  celui  care  angajeaza  partea  in  litigiu,  indicandu-se  actul  din  care  rezulta
calitatea, precum si dreptul de a semna;
c) obiectul si valoarea cererii, daca este cazul, precum si calculul prin care s-a ajuns la determinarea
valorii;
d) descrierea faptelor, evenimentelor si imprejurarilor in care s-au produs abaterile sesizate, precum
si numele si datele  de identificare ale persoanelor fizice/juridice implicate  in incidentele care fac
obiectul sesizarii.
e) daca sunt cunoscute, norma sau normele de conduita/regulament/statut incalcate
f) precizarea probelor care vor fi prezentate in sustinerea sesizarii si, in cazul in care pot fi indicati
martori, se vor preciza numele si datele de identificare ale acestora;
g) precizarea,  in cazul in care lucru se cunoaste, a abaterilor savarsite anterior sau daca abaterea
sesizata are caracter repetabil 
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h) semnatura partii sau a reprezentantului legal si stampila, dupa caz.
(2)Comisia de Disciplina poate fi sesizata de orice parte interesata, dupa cum urmeaza:

a) - in termen de 3 zile lucratoare de la intoarcerea in tara cand fapta ce urmeaza a fi sesizata s-a
produs la o competitie/eveniment in strainatate;
b) - in termen de 7 zile calendaristice de la incheierea competitiei desfasurate in Romania cand fapta
ce urmeaza a fi sesizata s-a produs la o competitie/eveniment in tara

(3) Depasirea termenelor precizate la alin.2 se sanctioneaza prin respingerea cererii ca tardiv
introdusa.

(4) Comisia de Disciplina poate fi sesizata de orice membru al Biroului Federal precum si din
oficiu in conditiile si cu respectarea alin.(1)-(3) ale art.9.
Art.10 -  (1)Sesizarile  scrise  vor  fi  depuse in  original  la  sediul  CNP,  secretarul  general  al  CNP
urmand  sa  o  comunice  de  indata  secretariatului  Comisiei  pentru  inregistrare  si  efectuarea
formalitatilor de convocare in vederea judecarii cauzei.

(2) Pe cale de exceptie, pot fi primite sesizari transmise prin fax sau email, cu conditia ca in
termen de maxim 7 zile calendaristice calculate de la data primirii sesizarii prin fax/email,  sa fie
transmis si originalul.  Sesizarile transmise pe email vor fi prezentate ca document scanat si atasat
care sa poarte semnatura si data.

Nerespectarea acestei cerintelor de la alin.(1) si (2) atrage dupa sine respingerea sesizarii ca
neconforma.
Art.11 - (1)in termen de 15 zile de la inregistrarea sesizarii la secretariatul Comisiei, Comisia de
Disciplina este obligata sa se intruneasca şi sa procedeze la judecarea cauzei.

(2) In vederea solutionarii,  secretarul Comisiei  impreuna cu Presedintele acesteia,  verifica
sesizarea  primita,  stabilesc  termenul  de  judecata  si  componenta  completului,  avand  totodata
obligatia:
a) de a transmite partii reclamante si solicitarea de a completa cererea, in cazul in care acest lucru
este necesar, sub sanctiunea respingerii cererii ca neconforma;
b) de a solicita  partii/partilor  reclamate sa formuleze Intampinare si  sa indice mijloacele  cu care
intelege/inteleg sa isi sustina apararile.
c) de a convoca si de a solicita acceptul membrilor care urmeaza sa judece litigiul.
Art.12 - Comisia de Disciplina solutioneaza dosarele cu care a fost investita in complet format din 3
membri, iar sedintele si hotararile sunt consemnate de secretarul comisiei impreuna cu presedintele.
Art.13 - Situatiile de incompatibilitate in care se pot afla membrii completului sunt urmatoarele:
- sunt rude sau afini pana la gradul IV cu una din parti sau cu toate partile aflate in litigiu;
- a luat parte la evenimentele descrise in sesizare si este audiat ca martor;
- s-a exprimat anticipat asupra cauzei;
- reprezinta sau este oficial al structurii sportive implicate in litigiu;
- orice alte situatii in care nu pot asigura obiectivitatea in judecarea cauzei.
Art.14 - (1) In functie  de gravitatea abaterilor  şi  de complexitatea cauzelor,  completul  desemnat
poate convoca partile pe baza de invitatie scrisa trasmisa in orice mod care permite confirmarea de
primire, sau poate lua decizii pe baza actelor care insotesc sesizarea.

(2)  La  termenul  fixat  pentru  a  fi  prezente  in  fata  Comisiei,  partile  pot  fi  asistate  si/sau
reprezentate de avocati si/sau consilieri juridici. Sustinerile acestora vor fi consemnate in procesul
verbal al sedintei. In sustinerea apararilor, partile pot utiliza urmatoarele mijloce de proba: inscrisuri,
martori, imagini filmate in cadrul competitiilor, inregistrari audio.

(3) Daca partile, desi legal convocate nu s-au prezentat si nici nu au transmis in scris punctul
lor de vedere in legatura cu cauza aflata pe rolul Comisiei de Disciplina, membrii completului pot lua
decizii si in lipsa.

(4) Comisia va putea proceda la judecarea cauzelor in lipsa partilor in situatia in care la dosar
exista suficiente probe din care sa reiasa imprejurarile in care s-au petrecut faptele supuse dezbaterii.

(5) In situatiile in care obiectul sesizarii permite, la primul termen de judecata Comisia va
incerca solutionarea pe cale amiabila a litigiului.
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Art.15  -  Procedand  la  judecarea  cauzelor,  Comisia  de  Disciplina  va  tine  cont  de  prevederile
Statutului,  Regulamentelor  C.N.P  si  ale  comisiilor  acestuia,  putand  solicita  relatii  şi  informatii
suplimentare de la orice persoana fizica sau juridica implicata sau care poate furniza date in legatura
cu cauza dedusa judecatii.
Art.16 –  Comisia  de Disciplina  solutioneaza  cauza pe baza propriei  convingeri  a  membrilor  sai
formate in urma studierii materialelor aflate la dosarul cauzei, atat a celor depuse odata cu sesizarea,
cat si a probelor administrate ulterior, luand in considerare eventualele circumstante atenuante sau
agravante, precum si istoricul comportamentului partilor implicate.
Art.17 - Dezbaterile care au loc la fiecare termen se vor consemna intr-un proces-verbal de şedinta
ce va fi semnat de toti membrii si de secretarul comisiei.Toate procesele verbale si orice inscrisuri
depuse vor face parte integranta din dosarul cauzei.

CAP.III - HOTARARILE SI CAILE DE ATAC

Art.18 - Procedura  de judecata  ia  sfarsit  prin  pronuntarea  unei  hotarari.  Hotararea  se  va lua cu
unanimitate de voturi, va fi redactata separat şi se va comunica in scris partilor, prin orice mijloc care
presupune  confirmare  de  primire,  in  termen  de  15  zile  de  la  pronuntare,  prin  grija  secretarului
Comisiei de Disciplina si a secretarului general al C.N.P.
Art.19 - Hotararea Comisiei de Disciplina este aplicabila de la comunicare, apelul impotriva acesteia,
putand fi formulat la Comisia de Apel, in termen de 15 zile calendaristice de la comunicare. 
Art.20 - Hotararea se redacteaza de catre secretarul Comisiei de Disciplina impreuna cu presedintele
acesteia şi va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
- componenta nominala a completului locul şi data hotararii;
- numele partii (partilor), domiciliul sau reşedinta;
- denumirea şi sediul, numele reprezentantilor partilor şi a celorlalte persoane care au  participat la
judecarea cauzei;
- obiectul litigiului şi sustinerile partilor pe scurt;
- motivele de fapt şi de drept ale hotararii;
- sanctiunea aplicata 
- semnaturile tuturor membrilor comisiei;
- calea de atac si termenul de exercitare a acesteia
Art.21 – Comisia de Disciplina pronunta o hotarare in care nu s-a intrat in dezbaterea fondului in
urmatoarele situatii:
a) cand cererea a fost introdusa tardiv;
b) cand cererea nu cuprinde elementele obligatorii prevazute la art.9 alin.(1), iar aceasta cerinta nu a
fost  indeplinita  pana  la  primul  termen  de  judecata,  desi  acest  lucru  a  fost  pus  in  vedere  partii
reclamante.

CAP.IV - REGULAMENT DISCIPLINAR-ABATERI SI 
SANCTIUNILE APLICABILE

Art.22  -   Abaterea  disciplinara  se  defineste  a  fi  fapta  care  consta  intr-o  actiune  sau  inactiune
savarsita cu vinovatie si prin care au fost incalcate Statutul si Regulamentele C.N.P., normele care
reglementeaza violenta in sport, dopajul in sport, regulile de comportament in timpul desfasurarii
antrenamentelor, competitiilor, cantonamentelor, atat in tara cat si in strainatate.
Art.23  - (1)  Circumstante atenuante  - se definesc a fi acele cauze sau imprejurari care atenueaza
raspunderea faptuitorului, cum ar fi:
- sa fi reparat in intregime daunele sau efectele produse, inainte de judecarea cauzei;
- sa fi cooperat pentru a elucida sau atenua consecintele daunatoare ale faptei
- sa fi recunoscut fapta

(2)  In  cazul  in  care  pe  parcursul  judecarii  completul  identifica  fapte  care  pot  constitui
circumstante atenuante, poate reduce sanctiunea sau poate aplica o sanctiune mai usoara.
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Art.24 - (1) Circumstante agravante - se definesc a fi acele cauze sau imprejurari care agraveaza 
raspunderea faptuitorului, cum ar fi:
- distrugerea sau modificarea, totala sau partiala a documentelor cerute sau emise de catre 
organele 
abilitate ale CNP;
- omiterea cu intentie sau refuzul de a prezenta documente solicitate in cadrul judecarii cauzei;
- comportamentul partilor implicate si existenta de sanctiuni aplicate anterior
- repetarea abaterilor

  (2)   In   cazul   in   care   pe   parcursul   judecarii   completul   identifica   fapte   care   pot   constitui 
circumstante agravante, sanctiunea disciplinara care urmeaza a fi aplicata se mareste cu pana la cel 
mult o treime din maximul sanctiunii aplicabile conform articolului in care se incadreaza.
Art.25 -(1) Prezentul regulament se aplica faptelor savarsite de:
-   membrii   afiliati-structuri   sportive   (cluburi,   asociatii,   asociatii   judetene   pe  ramura   de  sport   si   a 
municipiului Bucuresti);
- tehnicieni (antrenori, instructori, arbitri)
- oficiali, organizatori de competitii,
- membrii ai Biroului Federal si ai comisiilor de specialitate ale CNP
- sportivi
- spectatori si sustinatori (sanctiunea fiind aplicata organizatorilor competitiei)

  (2)   Pe   parcursul   prezentului   regulament   persoanele   fizice   si   juridice   astfel   cum   au   
fost 
definite la alineatul 1, vor fi denumite generic „membri”
Art.26 - Sanctiunile aplicabile membrilor persoanelor fizice (sportivi/antrenori) sunt urmatoarele:
a. avertisment scris
b. anularea rezultatului obţinut – in cazul aplicarii prevederilor legislatiei privitoare la dopaj
c.suspendarea participarii la 1-3 competitii internationale consecutive, indiferent de nivel;
d. suspendarea din activitatea competitionala interna si internationala pe o perioada de minim 3 luni- 
maxim 2 ani.
e.suspendarea acordarii indemnizatiei pe o perioada de minim 1 luna maxim 6 luni
e. excluderea din activitatea sportiva
Art.27 - Sanctiunile aplicabile membrilor persoanelor juridice sunt urmatoarele:
a. avertisment scris
b. suspendarea dreptului de a inscrie sportivii proprii in competitii pentru o perioadă de minim 3 luni- 
maxim 2 ani si amenda cuprinsa intre 100 si 500 lei;
c. suspendarea dreptului de a mai organiza competitii  pentru o perioadă de minim 3 luni-maxim 2 
ani si amenda cuprinsa intre 100 si 500 lei;
d. amenda intre 1000-3000 lei pentru refuzul de trimite sportivii convocati la cantonamentele lotului 
national
e.excluderea din CNP si incetarea calitatii de membru afiliat
Art.28   - Repetarea   abaterilor   disciplinare   reprezinta   circumstanta   agravanta   si   se   sanctioneaza 
putandu-se ajunge la excluderea din activitatea sportiva.
Art.29 - Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile acestora sunt urmatoarele:
29.1. SPORTIVII vor fi sanctionati pentru urmatoarele fapte:

1. nerespectarea regulilor de comportare in sala/zona de competitie;
2. intarzieri repetate sau absente nemotivate de la competitii;
3. refuzul de a concura, plecarea neanuntata sau fara motiv din timpul competitiei
4. atitudini si gesturi necunviincioase la adresa antrenorilor, arbitrilor, oficialilor si publicului;
5. cedarea meciurilor;
6. injurii la adresa adversarilor;
7. provocarea de scandaluri la competitie;
8. participarea cu documente false in competitii;
9. lovirea intentionata a adversarului sau a altor oficiali, precum si a persoanelor din public;
10. furturi in timpul a competitiilor (interne si internationale);
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11. folosirea de substante interzise-DOPING;
12. consumul de bauturi alcoolice in cantonamente si competitii;
13. refuzul de a raspunde la convocarea la cantonamentele lotului national si de a participa la

acestea.
29.2.ANTRENORII (oficiali) vor fi sanctionati pentru urmatoarele fapte:

a) Nerespectarea REGULAMENTULUI de competitie;
b) Tinuta si atitudine nesportiva, injurii adresate sportivilor sau oficialilor de la competitie;
c) Cedarea in mod intentionat a unor meciuri, in competitiile oficiale;
d) Provocarea de scandal la locurile de desfasurare a competitiilor interne si internationale;
e) Deteriorarea insemnelor si a actelor oficiale ;
f) Inscrierea in competitie a sportivilor cu acte necorespunzatoare;
g) Pentru lovirea sportivilor, arbitrilor si a altor persoane in timpul desfasurarii competitiei;
h) Refuzul de a raspunde la convocarile pentru cantonamentele loturilor nationale si de a trimite

sportivii sa participe la acestea
i) Pentru consum de bauturi alcoolice in timpul competitiei
j) Pentru neparticiparea la stagiul anual de perfectionare a antrenorilor
k) Needucarea  sportivilor   si   a  celorlalti   membri   din  delegatia   structurii   sportive  (club) in  ce

priveste comportamentul la actiunile interne si internationale la care participa.
29.3. ARBITRII vor fi sanctionati pentru urmatoarele fapte:

a) Arbitraj eronat care nu influenteaza rezultatul meciului;
b) Arbitraj eronat care influenteaza rezultatul meciului;
c) Tinuta necorespunzatoare (etica si morala);
d) Neprezentarea la competitie (nemotivat);
e) Pentru intocmirea gresita a raportului de arbitraj
f) Pentru parasirea competitiei;
g) Pentru comportare necorespunzatoare in timpul competitiei (scandal, injurii, refuz de a

arbitra);
h) Pentru consum de bauturi alcoolice in timpul competitiei;
i) Pentru sanctiuni repetate in acelasi an competitional;
j) Pentru neparticiparea la stagii ;
k) Pentru acceptarea de avantaje materiale de la sportivi, echipe sau alte persoane interesate de

rezultatul competitiei;
29.4.STRUCTURILE SPORTIVE ale C.N.P vor fi sanctionate pentru urmatoarele fapte:

a) Nerespectarea STATUTULUI si REGULAMENTELE C.N.P
b) Organizarea necorespunzatoare a competitiilor incredintate de catre C.N.P;
c) Parasirea competitiei de catre sportivii proprii, in mod nejustificat;
d) Participarea in competitie cu sportivi ale caror documente au fost falsificate
e) Coruperea arbitrilor sau a adversarilor;
f) Constrangerea arbitrilor sau a adversarilor.
g) Refuzul  de a  raspunde  la convocarile  la  cantonamentele  loturilor   nationale   si  de  a trimite

sportivii proprii sa participe la aceste actiuni organizate de CNP.

29.5. Toate   sanctiunile   se   aplica   gradual,   in   functie   de   istoricul   comportamentului   persoanei 
fizice/juridice, de circumstantele atenuante sau agravante.

29.6. Faptele   constand   in   refuzul   de   a   raspunde   la   convocarile   loturilor   nationale   si   de   a 
participa/trimite sportivii la aceste actiuni, constituie abateri disciplinare grave si sunt sanctionabile 
potrivit prevederilor art.26 lit.c) si e) in cazul sportivilor/antrenorilor si art.27 lit.d) in cazul cluburilor 
sportive.

29.7. In functie de gravitatea abaterii sau de repetabilitatea ei, sanctiunile pot fi cumulate intre ele.
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CAP.V - DISPOZITII FINALE

Art.30 - Orice act de indisciplina care nu este stipulat  in prezentul Regulament  va fi  analizat  şi
solutionat de catre Comisia de Disciplina prin analogie cu fapte similare stipulate in Regulament.
Comisia de Disciplina va propune adaugarea in Regulament a cazurilor noi intalnite şi nestipulate in
acesta, in cadrul primei sedinte a Biroului Federal. Biroul Federal se va pronunta asupra includerii
sau nu in acest  regulament,  a cazurilor  noi intalnite,  in termen de 30 de zile de la primirea noii
propuneri de la Comisia de Disciplina.
Art.31 - Membrii C.N.P. care au primit sanctiuni definitive de la Comisia de Disciplina, Comisia de
Apel sau Comisia Nationala de Disciplina Sportiva nu vor putea sustine examene de promovare in
grad (arbitri)  sau pentru alte  functii  (director  de concurs,  preşedinte  de juriu,  observator  federal,
secretar  de  competitie)  pentru  o perioada  de 1 an  de  zile  de la  aplicarea  sanctiunii  primite.  De
asemenea, nu vor putea fi propuşi pentru functii executive şi / sau de conducere in interiorul C.N.P.
fara derogarea explicita formulata de C.N.P.
Art.32 - Executarea si urmarirea aplicarii sanctiunilor
Comisia de Disciplina va notifica secretarul general al C.N.P in legatura cu fiecare hotarare adoptata
iar acesta va notifica la randul sau, dupa caz, toate partile afectate de sanctiunea aplicata (colegiile si
comisiile C.N.P., membrii persoane juridice, membrii persoane fizice, etc.)

Comisia de Disciplina a votat  in unanimitate  prezentul Regulament  şi l-a supus avizarii  Biroului
Federal.
Data supunerii spre avizare Biroului Federal: 28.06.2017

Aprobat de adunarea generala ordinara din 16 martie 2018.

Modificat si actualizat in conformitate cu Hotararea Biroului Federal din 27.06.2018

Modificat si actualizat in conformitate cu Hotararea Biroului Federal din 07.11.2018
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