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CAPITOLUL  I  

DISPOZITII GENERALE 
 
Art. 1  
(1) Prezentul Regulament reprezintă Regulamentul de Disciplină al Comitetului Național 
Paralimpic (CNP), fiind numit în continuare Regulament.  
(2) Prezentul Regulament a fost redactat în conformitate cu prevederile Statutului CNP și 
cuprinde normele privind organizarea și funcţionarea organismelor responsabile cu luarea 
deciziilor (Comisia de Disciplină și Comisia de Apel), procedura de soluționare a cauzelor 
disciplinare, abaterile și sancțiunile aplicabile.  
 
Art. 2  
Prezentul Regulament prevede abaterile de la statutul și regulamentele CNP, determină 
sancțiunile aplicabile, reglementează organizarea și funcționarea organismelor 
responsabile cu luarea deciziilor și procedurilor de soluționare a cauzelor.  
 
Art. 3  
(1) Prezentul Regulament se aplică în cazul oricărei competiții organizate sau autorizate 
de CNP, oricăror evenimente, antrenamente, deplasări, seminarii de pregătire sau 
practică, activități desfășurate de loturile paralimpice, în cantonamentele echipelor 
naționale și în deplasările acestora, în declarațiile publice indiferent de mediul în care 
acestea sunt exprimate, dacă acestea aduc atingere sau jignesc România, CNP, 
participanți la activitatea sportivă, angajați ai CNP. 
 
Art. 4 
Întreaga activitate desfășurată de CNP are la bază respectarea principiilor legalității, 
sportivității, integrității, loialității și fair-play-ului. 
 
Art. 5  
(1) Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile sportivilor, structurilor sportive 
afiliate, însoțitorilor, reprezentanților cluburilor, oficialilor, antrenorilor, arbitriilor, 
organizatorilor de concursuri, spectatorilor, precum și altor persoane implicate în 
activitatea desfășurată de CNP, în competițiile interne și internaționale, pe teritoriul 
României sau în străinătate. 
(2) Persoanele menționate la alin. 1 sunt obligate în orice moment să recunoască și să 
respecte principiile enumerate la art. 4 precum și Statutul, Regulamentele, Normele, 
Hotărâriile și Deciziile CNP. 
(3) Prin oficiali se înțeleg reprezentanţii CNP, inclusiv membrii Biroului Federal, personalul 
salariat al CNP, președinții și membrii comisiilor din subordinea Biroului Federal, însoțitorii 
atleților, președinții și reprezentanţii structurilor sportive afiliate la CNP. 
 
 
  



 

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI DE DISCIPLINĂ 
 
 Secțiunea I 
 Organizarea Comisiei de Disciplină 
 

 
Art. 6   
(1) Comisia de Disciplină este un organism de lucru, specializat, cu caracter jurisdicțional 
al cărui scop este soluționarea în prima instanță a tuturor litigiilor sportive care vizează 
săvârșirea de abateri de către persoanele enumerate la art. 5, respectiv litigii ce au 
legătură, în principal, cu următoarele tipuri de abateri disciplinare: 
a) încălcarea Deciziliilor, Hotărârilor CNP precum și a prevederilor din Statut și 
Regulamentele CNP; 
b) comportamente, atitudini, gesturi agresive sau nesportive ale sportivilor față de arbitri, 
oficiali, alți sportivi sau față de public; 
c) declarațiile publice indiferent de mediul în care acestea sunt exprimate, dacă acestea 
aduc atingere sau jignesc România, CNP, participanți la activitatea sportivă, angajați ai 
CNP sau care pot incita sau conduce la acte de violență din partea echipelor sau 
spectatorilor; 
d) absența nejustificată de la competiții, cantonamente sau la convocările lotului 
paralimpic; refuzul de a se prezenta la convocarile lotului paralimpic și de a participa la 
activitățile desfășurate de acestea; 
e) manipularea sau modificarea, direct sau printr-o persoană interpusă, a materialului sau 
a echipamentului sportiv, prin încălcarea reglementărilor stabilite de Regulamentul privind 
ținuta de concurs; 
f) participarea neautorizată, neprezentarea sau retragerea nejustificată din orice probă sau 
competiție;  
g) orice alte tipuri de abateri date în competența sa conform Regulamentului Disciplinar 
prezentat la Capitolului IV al prezentului Regulament.  
(2) În condițiile prevederilor prezentului Regulament, a Statutului și a celorlalte 
reglementări, CNP este singura instanță abilitată să judece diferendele ce pot apărea în 
activitatea sportivă pe care o desfășoară, legate de aplicarea prevedirilor Statutului și a 
regulamentului în vigoare. 
(3) Comisia de Disciplină își îndeplinește atribuțiile în mod activ pentru a afla adevărul. 
 
Art. 7  
(1) Activitatea Comisiei de Disciplină se organizează și desfășoară pe baza procedurilor 
stabilite prin prezentul Regulament, elaborat în temeiul Statutului CNP și aprobat de Biroul 
Federal. 
 
Art. 8  
(1) Comisia de Disciplină are ca scop soluționarea litigiilor care pot apărea în activitatea 
CNP, promovarea acțiunilor preventiv-educative iar prin aplicarea unor sancțiuni, să 
contribuie la buna desfășurarea a activităților desfășurate de CNP, într-o atmosferă de 
sportivitate și respect între sportivi, însoțitori, antrenori, echipe, arbitri, oficiali și publicul 
spectator. 
 
Art. 9  
(1) Comisia de Disciplina este compusă din 3 membri, din care unul este Preşedintele 
Comisiei. Membrii Comisiei și Președintele sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani prin 
Decizie a Biroului Federal CNP, la propunerea oricaruia dintre membrii acestuia în 



 

 

conformitate cu Statutul CNP. Comisia va avea un secretar care are atribuții 
administrative. 
(2) Comisia de Disciplină poate soluționa cauzele și în prezența a cel puțin 2 membri, din 
numărul total al persoanelor ce o compun. 
(3) Membrii Comisiei de Disciplină ai CNP pot fi înlocuiți în timpul mandatului de către 
Biroul Federal la propunerea motivată a Președintelui CNP. 
(4) Mandatele Președintelui, Secretarului și Membrilor Comisiei de Disciplină pot fi 
reînnoite. 
 
Art. 10  
(1) La alegerea și numirea membrilor Comisiei de Disciplină se vor avea în vedere 
următoarele criterii:   
a) probitate și experiență profesională; 
b) seriozitate și dorința de implicare activă în activitățile CNP; 
c) o bună înțelegere a aspectelor de natură juridică, legală și regulamentară care 
fundamentează activitățile sportive ale CNP; 
d) lipsa oricăror sancțiuni personale de natură disciplinară aplicate de organele abilitate 
CNP în ultimii trei ani; 
e) disponibilitate pentru activitățile Comisiei de Disciplină CNP. 
 
 
 
Art. 11  

(1) Președintele are urmatoarele atribuții principale în cadrul Comisiei: 
a) organizeaza și conduce activitatea Comisiei; 
b) organizeaza și prezideaza ședintele de judecată; 
c) reprezintă, cu sau fără asistență juridică, Comisia de Disciplină în fața autorităților și 
instituțiilor publice; 
d) propune proiectul de buget necesar desfașurării activitatii Comisiei; 
e) informează Biroul Federal despre activitatea Comisiei și a problemelor apărute în cursul 
desfășurării cercetărilor disciplinare ori soluționării cauzelor. 
 
Art. 12   

 (1) Secretarul Comisiei nu are drept de vot, atribuțiile sale fiind doar cu caracter 
administrativ, după cum urmează: 
a) ține evidența cauzelor și arhivează dosarele litigiilor; 
b) ține registrul în care se consemnează procesele verbale de ședință și hotărârile 
adoptate; 
c) stabilește împreună cu președintele ordinea de zi a ședințelor de judecată și 
termenele ce urmează a fi acordate; 
d) primește corespondența comisiei și redactează convocările și citațiile; 
e) împreuna cu președintele comisiei redactează hotărârile adoptate de comisie și 
le comunică parților în litigiu și secretarului general al CNP; 
f) ține evidența sancțiunilor aplicate de Comisia de Disciplină; 
g) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de președintele comisiei. 
 

Art. 13  

(1) Calitatea de membru al Comisiei încetează în urmatoarele situații: 
a) ca urmare a unei cereri de retragere înaintata Biroului Federal, cu un preaviz de minim 
15 zile calendaristice, pentru membri simpli, sau ca urmare a demisiei depuse în aceleași 
condiții, pentru președintele Comisiei;  



 

 

b) de drept în cazul în care respectivul membru a absentat nemotivat mai mult de 3 
ședințe consecutive ale Comisiei; 
c) ca urmare a primirii unei sancțiuni disciplinare de suspendare din activitate sau de 
excludere; 
d) ca urmare a dobândirii unei funcții în cadrul Biroului Federal al CNP sau în oricare alta 
comisie de specialitate;  
e) ca urmare a decesului. 
 
 
Art. 14  
(1) În cazul în care din diverse motive numărul de membrii ai Comisiei de Disciplina se 
descompletează într-o asemenea măsură încât aceasta se află în imposibilitate de a 
funcționa, vor fi luate urmatoarele măsuri: 
a) în situația demisiei Președintelui, funcția va fi preluată de un alt membru, până la 
aprobarea noului Președinte de către Biroul Federal.  
b) în situația în care Comisia s-a descompletat ca urmare a cererilor de renunțare depuse 
de ceilalți membri, Biroul Federal este obligat ca în maximum 15 zile de la constatarea 
descompletării numărului să aprobe noua componență la propunerea oricăruia dintre 
membrii acestuia. 
 
 Secțiunea II 
 Funcționarea Comisiei de Disciplină 
 
Art. 15  
(1) Comisia de Disciplină se convoacă de către Președintele sau Secretarul General al 
CNP ori de câte ori este nevoie, telefonic sau prin e-mail. Comisia se poate reuni pentru 
rezolvarea cazurilor prin autosesizare sau la inițiativa unui/unor membri.  
(2) Dacă un membru al Comisiei de Disciplină nu poate participa la ședință, din motive 
obiective, acesta va primi pe e-mail materialul probatoriu, urmând să-și exprime votul în 
scris, prin e-mail, fie la adresa oficială a CNP, fie la adresa Președintelui Comisiei de 
Disciplină. 
(3) Un membru al Comisiei de Disciplină care absentează de 3 ori consecutiv la ședințe va 
putea fi înlocuit cu o altă persoană propusă de Președintele Comisiei de Disciplina și 
validată de Biroul Federal.  
(4) Comisia de Disciplină își desfasoară activitatea, de regula, la sediul CNP. Ședințele 
Comisiei de Disciplină nu sunt publice. 
(5) Membrii Comisiei de Disciplină sunt obligați să păstreze confidențialitatea tuturor 
informațiilor de care au luat cunoștință în timpul exercitării atribuțiilor și asupra cărora nu s-
au făcut referiri în hotărârile pronunțate. Încălcarea obligației de confidențialitate va 
conduce automat eliberarea din funcție a persoanei respective, urmând ca în acest caz 
Biroul Federal al CNP să numească un alt membru, cu respectarea prevederilor statutare 
și regulamentare aplicabile. 
 
Art. 16  
(1) Ședințele Comisiei de Disciplină se desfășoară valabil în prezența a cel puțin 2 
membri, din numărul total al persoanelor ce o compun. 
(2) Ședințele Comisiei de Disciplină sunt conduse, în mod obligatoriu, de către 
Preşedintele acesteia, iar în lipsa Preşedintelui de către unul din membri. 
(3) Membrul Comisiei în privința căruia se dovedeşte că a primit bani sau alte foloase care 
nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor alte foloase pentru a soluţiona într-un anumit 
mod cauzele aflate pe rolul Comisiei este considerat eliberat din funcție, de drept, urmând 



 

 

ca în acest caz Biroul Federal al CNP să numească un alt membru, cu respectarea 
prevederilor statutare și regulamentare aplicabile. 
 
Art. 17   
(1) Comisia de Disciplină deliberează și adoptă hotărâri, potrivit competențelor și 
atribuţiilor sale repartizate, în conformitate cu prevederile Statutului CNP, a prezentului 
Regulament, a celorlalte Regulamente date în aplicarea Statutului CNP, precum și a 
legislației în vigoare 
(2) Comisia de Disciplină a CNP deliberează în ședință secretă, la deliberări neputând 
participa decât membrii Comisiei (inclusiv Secretarul Comisiei). Nici un membru nu se 
poate abţine. Decizia este adoptată cu votul majorității. 
 
Art. 18  
(1) Comisia de Disciplină lămurește cauza sub toate aspectele și adoptă hotărâri în baza 
următorului material probatoriu: 
a) raportul Antrenorului Lotului Paralimpic; 
b) raportul comisarului/delegatului; 
c) raportul unui membru al Biroului Federal; 
d) raportul suplimentar al Arbitriilor;  
e) înregistrări video/audio;  
f) fotografii; 
g) declaratia părților;  
h) declarațiile martorilor;  
i) expertize;  
j) orice altă probă utilă în aflarea adevărului. 
(2) Faptele descrise în raportul antrenorului lotului paralimpic, raportul suplimentar al 
arbitrilor, raportul delegatului sunt prezumate a fi exacte. Dovada inexactității acestor 
rapoarte poate fi făcută doar prin înregistrări video/audio, fotografii sau expertiză. 
 
Art. 19 
(1) Dacă în urma administrării probelor se impune lămurirea unor împrejurări de fapt sau a 
unor neclarități, în situația în care Comisia de Disciplină consideră necesar să cunoască 
părerea persoanelor implicate, acesta va dispune citarea, respectiv audierea acestora. 
(2) Comisia de Disciplină poate dispune audierea persoanelor de interes (arbitri, antrenori, 
sportivi, însoțitori, oficiali, membri afiliaţi precum și a oricărei alte persoane) pentru aflarea 
adevărului. Declarația persoanei audiate va fi consemnată în scris, și va fi semnată de 
aceasta. 
(3) Părțile, precum și orice alte persoane implicate sau care au cunoștință de fapte sau 
împrejurări ce au legătura cu cauza sunt obligate să colaboreze cu Comisia de Disciplină.  
(4) Citarea părților se face cu cel puțin 24 de ore înaintea datei la care va avea loc ședința 
Comisiei de Disciplină la care sunt convocați. Citarea părților se va realiza prin telefon și e-
mail. 
(5) Partea regulamentar citată cu privire la un termen nu va mai fi citată în tot cursul 
judecării cauzei, urmând a se considera că are termen în cunoștință. 
 
Art. 20 
(1) În exercitarea atribuţiilor care îi revin Comisia de Disciplină nu poate angaja finanţele 
CNP.  
 
Art. 21 
(1) Hotărârile Comisiei de Disciplină sunt oficiale de la data publicării lor pe site-ul CNP și 
se pot  



 

 

ataca la Comisia de Apel în termenele și în condițiile prevăzute în Regulamentul de 
Disciplină CNP. 
(2) Hotărârile pronunţate în prima instanţă de către Comisia de Disciplină sunt executorii.  
 
 
 
CAPITOLUL III 

CODUL DE CONDUITĂ ȘI ETICĂ SPORTIVĂ 
 
Art. 22  
(1) Comitetul Național Paralimpic se supune prevederilor Codului Etic al CIP (Comitetului 
Internațional Paralimpic), Codului Etic al COSR, Codului Eticii Sportive elaborat de 
Consiliul Europei, Declarației Universale a Drepturilor Omului, actelor normative cu 
caracter internațional care privesc educația fizică şi sportul, la care România este parte. 
 
Art. 23  
(1) Regulile cuprinse în prezentul capitol constituie un un ghid de urmat pentru toți membrii 
CNP, structuri sportive afiliate, oficiali, însoțitori, sportivi, antrenori, arbitri, precum și pentru 
toți cei implicați în activitățile CNP.  
(2) Codul de Conduită și Etică sportivă reprezintă o reflectare a valorilor, servește la 
simbolizarea principiilor după care un grup profesional sau o organizație se defineşte pe 
sine. Este un ghid după care un membru al organizaţiei sau al unui grup profesional poate 
identifica sau exclude comportamentul inadecvat. 
 
Art. 24  
(1) Persoanele enumerate la art. 23 alin. (1) trebuie să aibă un comportament adecvat 
care să respecte atât statutul, regulamentele, hotărârile, deciziile CNP, cât și Statutele și 
Regulamentele organizațiilor internaționale la care CNP este afiliat. Aceștia trebuie să 
respecte principiile enumerate mai jos: 
(2) Membrii CNP care participă la activitățile sportive reglementate, organizate, 
desfășurate sau avizate de CNP, trebuie să dea dovadă de respect și stimă pentru 
autorităţile sportive naționale și internaționale, respectând totodată reprezentanții acestora, 
în conformitate cu regulamentele elaborate de aceste autorități; 
(3) Respectarea „drepturilor omului” și a demnității umane este o cerință fundamentală a 
activității sportive în plan național și internațional;  
(4) Nicio formă de discriminare nu va fi tolerată între participanții la activitatea sportivă în 
raport de rasă, capacitate, sex, apartenență etnică, orientare sexuală, opinie filozofică, 
politică sau religioasă ori statut social;  
(5) Orice practică ce poate aduce atingerea integrităţii fizice, psihice sau intelectuale a 
participanților la antrenamente sau competiții este interzisă;  
(6) Dopajul este interzis în orice formă, la toate nivelurile; 
(7) Sunt interzise acele comportamente care ar altera reputația și imaginea CNP, 
aprecierile sau declarațiile calomnioase, jignitoare prin care se denigrează activitatea 
CNP, inclusiv a reprezentanților săi, a membrilor comisiilor sportive sau federale, a 
membrilor afiliați persoane juridice sau fizice, insulta şi calomnia adresate prin orice 
mijloace (în mod verbal direct, în presă, tv, la radio, social-media, bloguri, etc.); 
(8) Orice hărțuire fizică, morală, profesională sau sexuală este interzisă; 
(9) Membrii CNP, reprezentanții acestora sau reprezentanții CNP, la acțiunile din țară sau 
în cadrul delegațiilor oficiale, trebuie să acționeze cu tact și atenţie, să se abțină în a face 
declarații necontrolate să dea dovada de demnitate și de fair-play și să nu ia decizii care 
pot atrage sancțiuni, sau pot aduce atingere reputației CNP. 
 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV 

NORME, ABATERI, SANCȚIUNI 
 
 Secțiunea I 
 Norme de disciplină și etică sportivă  
 
Art. 25  
(1) Statutul, regulamentele, hotărârile, deciziile și normele de disciplină și etică sportivă ale 
CNP contribuie la desfăşurarea regulamentară a întregii activităţi desfășurate de CNP, 
precum și la dezvoltarea calitativă a sportului în România.  
(2) Sancțiunile pentru încălcarea Statutului, regulamentelor, hotărârilor, deciziilor, normelor 
de disciplină și de etică sportivă ale CNP se aplică structurilor sportive afiliate, oficialilor, 
sportivilor, antrenorilor și arbitrilor, care săvârşesc abateri:  
a) în sălile unde se desfăşoară competiţiile și stagiile de pregătire sportivă;  
b) pe durata deplasării de la locul de domiciliu sau de cantonament la sălile sportive unde 
se desfăşoară competiţiile și pregătirea sportivă;  
c) pe durata deplasării de la locul de domiciliu sau de cantonament la sediul CNP, 
respectiv la sediile cluburilor sportive afiliate la CNP;  
d) în sediul CNP;  
e) în orice altă locație dacă fapta respectivă are legătură cu activitatea desfășurată de 
CNP.  
 
 Secțiunea II 
 Abaterea 
 
Art. 26  
(1) Abaterea este fapta prin care se încalcă prevederile Statutului, regulamentelor, 
hotărârilor, deciziilor și/sau normele competiționale și de etică sportivă, de organizare și de 
disciplină ale CNP, săvârșită cu intenție sau din culpă. 
(2) Abaterea constă într-o acţiune sau într-o inacţiune prin care se aduc prejudicii 
desfăşurării regulamentare a activităţii desfășurate de CNP și care atrage în mod 
obligatoriu aplicarea unor sancţiuni. Abaterea este singurul temei legal al răspunderii 
disciplinare. 
 
Art. 27 
(1) Constituie recidivă săvârşirea din nou a unei abateri de către structurile sportive afiliate 
sau reprezentanții acestora, oficialii, sportivii și însoțitorii care au fost sancţionaţi definitiv 
pentru o abatere prevăzută de prezentul Regulament. Nu are relevanță dacă noua abatere 
este identică sau nu cu abaterea pentru care persoana a fost sancționată inițial.  
(2) În caz de recidivă, dacă nu se prevede altfel, toate sancțiunile cuprinse în prezentul 
regulament se dublează. 
 
Art. 28  
(1) Nimeni nu poate invoca în apărarea sa, necunoaşterea sau interpretarea în mod eronat 
a normelor de disciplină, a prevederilor prezentului Regulament precum și a Statutului și 
regulamentelor CNP. 
 



 

 

 
 Secțiunea III 
 Sancțiuni disciplinare 
 
Art. 29 
(1) În conformitate cu dispozițiile în vigoare, comportamentul nesportiv, blamarea, 
denigrarea activității CNP, inclusiv a reprezentanților săi, a membrilor comisiilor sportive 
sau federale, a membrilor afiliați persoane juridice sau fizice, insulta şi calomnia adresate 
prin orice mijloace (în mod verbal direct, în presă, tv, la radio, social-media, bloguri, etc), 
nerespectarea statutului, a regulamentelor, hotărârilor şi deciziilor CNP precum și a 
normelor de fair-play sportiv de către membrii afiliați (cluburi sportive, echipe, sportivi, 
însoțitori, tehnicieni, reprezentanți legali ai acestora, arbitri, oficiali, organizatori, etc), 
precum şi de către oricare alți împuterniciți CNP pot fi sancționate în plan disciplinar în 
conformitate cu prevederile prezentului Regulament, Comisia de Disciplină putând aplica 
una din sancțiunile prevăzute la art. 30 și/sau art. 31, în funcție de gravitatea faptei și a 
efectelor ei. 
(2) Sancțiunea disciplinară constituie un mijloc de reeducare prevăzut și aplicat conform 
prezentului Regulament, structurilor sportive afiliate la CNP, oficialilor, sportivilor, 
însoțitorilor, antrenorilor şi arbitrilor care au săvârşit fapte prin care se încalcă prevederile 
Statutului, regulamentelor, deciziilor și/sau normele competiționale și de etică sportivă, de 
organizare și disciplină ale CNP în scopul prevenirii săvârşirii unor noi abateri și asigurării 
condiţiilor normale de desfăşurare a activităţii sportive reglementate de CNP 
 
Art. 30 
(1) Sancțiunile aplicabile persoanelor juridice (membri afiliați CNP) pentru abateri 
disciplinare sunt:  
a) Avertisment;  
b) Mustrarea; 
c) Anularea unor rezultate sportive;  
d) Suspendarea temporară din activitatea competițională internă și/sau internațională;  
e) Excluderea. 
 
Art. 31 
(1) Sancțiunile aplicabile persoanelor fizice (sportivi, însoțitori, oficiali, arbitri, antrenori, 
etc.) pentru abateri disciplinare sunt:  
a) Avertisment;  
b) Mustrare;  
c) Suspendarea temporară din activitatea competițională internă și/sau internațională, ori 
după caz din activitatea CNP;  
d) Excluderea. 
 

Art. 32  
(1) Avertismentul constă în notificarea verbală sau scrisă prin care se atrage atenţia celui 
în cauză cu privire la abaterile săvârşite și consecinţele săvârşirii acestor abateri, o dată 
cu menționarea faptului că la o nouă abatere se va aplica o sancțiune mai gravă. Comisia 
de Disciplină poate aplica direct o sancțiune mai mare fără a dispune inițial un 
avertisment. 
 
Art. 33  
(1) Mustrarea reprezintă o comunicare scrisă transmisă autorului unei abateri disciplinare 
prin care i se dezaprobă faptele.  
 



 

 

Art. 34  
(1) Anularea unor rezultate sportive constă în neluarea în seamă a rezultatelor obținute. În 
situația anulării unor rezultate sportive, persoana sancționată va fi obligată să restituie 
orice distincții, premii, medalii sau sume de bani primite în baza rezultatelor sportive 
anulate.  
 
Art. 35 
(1) Suspendarea reprezintă suprimarea temporară a dreptului de participare a celui în 
cauză la orice activitate sportivă reglementată, organizată, desfășurată sau avizată de 
CNP.  
 
Art. 36  
(1) Excluderea reprezintă sancţiunea disciplinară care constă în radierea din evidențele 
CNP și interzicerea dreptului de a mai participa la activitățile și competițiile organizate și 
desfăşurate de către CNP sau cu avizul acesteia.  
(2) Excluderea din loturile paralimpice reprezintă eliminarea unui oficial sau sportiv din 
cadrul loturilor paralimpice. 
 
Art. 37 
(1) Structurile sportive afiliate sunt responsabile pentru executarea sancțiunilor de către 
sportivii, însoțitorii și oficialii lor. CNP supraveghează activitatea sportivă și competițiile pe 
care le organizează sau le avizează urmând să sesizeze Comisia de Disciplină în legătură 
cu sportivii, oficialii, arbitrii și structurile sportive afiliate care participă la activitatea sportivă 
sau în competiții fără a-și fi executat în totalitate sancțiunile disciplinare. 
 
 
 Secțiunea IV 
 Aplicarea Sancțiunilor 
 
Art. 38  
(1) Comisia de Disciplină care pronunță sancțiunea stabilește felul și durata acesteia. 
(2) Sancţiunile disciplinare prevăzute de prezentul Regulament se aplică în mod gradual.  
(3) Sancțiunile disciplinare prevăzute de prezentul Regulament pot fi aplicate şi în mod 
cumulat.  
 
Art. 39   
(1) În cazul în care se săvârşesc în același timp două sau mai multe fapte prin care se 
încalcă Statutul, regulamentele, hotărârile, deciziile și/sau normele competiționale și de 
etică sportivă, de organizare și de disciplină ale CNP, se stabileşte sancţiunea pentru 
fiecare abatere în parte, iar dintre acestea se aplică sancţiunea cea mai grea orientate 
spre maximul prevăzut pentru abaterea respectivă. 
(2) În cazul în care, din cauza naturii diferite a sancţiunilor disciplinare aplicabile, nu se 
poate stabili care este abaterea mai gravă, se vor executa sancțiunile prevăzute pentru 
fiecare dintre abateri, aplicându-se metoda cumulului aritmetic.  
(3) În caz de recidivă, sancţiunea disciplinară stabilită pentru abaterea săvârşită ulterior și 
sancţiunea disciplinară aplicată pentru abaterea săvârşită anterior se cumulează.  
 
Art. 40 
(1) Comisia de Apel a CNP are competența de a mări sau de a micşora, după caz, 
sancţiunile disciplinare aplicate de către Comisia de Disciplină, excepție făcând căile de 
atac exercitate doar de către persoana sancționată – în acest caz neputându-se majora 
sancțiunea aplicată inițial. 



 

 

 
 
Art. 41 
(1) Pentru individualizarea sancțiunii se va ține seamă de circumstanțele în care a fost 
săvârșită abaterea și de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea 
disciplinară. 
(2) Constituie circumstanţe atenuante următoarele împrejurări:  
a) savârșirea abaterii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, determinată de o 
provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violență, printr-o atingere gravă a 
demnităţii persoanei sau prin altă acţiune ilicită gravă;  
b) respectarea de către persoana în cauză a tuturor prevederilor statutare și 
regulamentare înainte de săvârşirea abaterii;  
c) stăruinţa depusă de persoana în cauză pentru a înlătura rezultatul abaterii sau a repara 
paguba pricinuită;  
d) cooperarea cu instanţa disciplinară în aflarea adevărului.  
(3) Constituie circumstanţe agravante următoarele împrejurări:  
a) săvârșirea abaterii de două sau mai multe persoane împreună;  
b) săvârșirea abaterii prin acte de violență sau prin metode ori mijloace care prezintă 
pericol;  
c) săvârșirea abaterii din motive josnice;  
d) săvârşirea abaterii în stare de ebrietate sau sub influenţa substanţelor dopante; 
e) starea de recidivă.  
(3) Comisia de Disciplină poate reține ca circumstanţe agravante și alte împrejurări care 
imprimă faptei un caracter grav. 
 
Art. 42  
(1) Sancțiunile disciplinare sunt de imediată executare.  
(2) Suspendarea dreptului de a participa la activitatea și competițiile organizate și 
desfăşurate de către CNP sau cu avizul acesteia se execută de la data la care Comisia de 
Disciplină a pronunţat hotărârea de sancţionare.  
(3) Radierea din evidențele CNP, respectiv interzicerea dreptului de a mai participa la 
activitatea organizată și desfăşurată de către această structură sportivă se produc de la 
data la care Comisia de Disciplină a dispus măsura de sancţionare. 
 

 

 

CAPITOLUL V 

SANCȚIUNI APLICABILE 

  

 Secțiunea I  
 Sancţiuni aplicabile sportivilor  
 
Art. 43  
(1) Comisia de Disciplină analizează abaterile de la normele de Disciplină săvârşite de 
către sportivi în scopul aplicării sancţiunilor disciplinare.  
(2) Se sancţionează cu avertisment următoarele abateri săvârşite de către sportivi:  
a) neacordarea semnelor de respect față de oficiali;  
b) întârzieri nemotivate ale sportivilor din loturile paralimpice în cadrul competițiilor și 
cantonamentelor; 
c) nerespectarea regulilor de conduită în sala de competiţie;  
d) nerespectarea protocoalelor în cadrul ceremoniilor și a festivităţiilor de premiere.  
 



 

 

(3) Se sancţionează cu suspendarea din activitatea competițională pentru o perioada 
cuprinsă între 1 și 6 luni următoarele abateri săvârşite de către sportivi:  
a) absența nemotivată de la competiţii a sportivilor din loturile paralimpice; 
b) actele de violență fizică sau verbală, expresiile cu caracter jignitor, injurios, calomnios, 
amenințări, intimidări și un comportament necorespunzător la adresa arbitrilor, 
antrenorilor, adversarilor, coechipierilor, oficialilor, reprezentanțiilor CNP și publicului, 
nerespectarea principiului de fair-play;  
c) cedarea în mod intenţionat a meciurilor;  
d) injurii la adresa adversarilor şi oficialilor.  
 
(4) Se sancţionează cu suspendarea din activitatea competițională pentru o perioada 
cuprinsă între 6 luni și 24 luni următoarele abateri săvârşite de către sportivi:  
a) părăsirea fără aprobare a cantonamentului;  
b) refuzul nemotivat (îmbolnăvire, accidentare) al sportivilor din loturile paralimpice de a 
participa în cadrul competiţiilor, cantonamentelor, stagiilor de pregătire pentru care au fost 
selecționați; 
c) provocarea de scandaluri în cadrul competiţiilor;  
d) actele săvârșite într-o manieră ce prejudiciază imaginea CNP sau cauzează pagube 
fizice și/sau materiale echipamentului tehnic sau sportiv, vestiarelor, hotelurilor, sălilor de 
sport, etc.  
e) participarea cu documente false în cadrul competiţilor;  
f) furturi în timpul cantonamentelor sau a competiţiilor (interne și internaţionale);  
g) consumul de băuturi alcoolice sau droguri în sala de desfășurare a cantonamentelor și 
competiţiilor;  
h) refuzul de a efectua controlul antidoping; 
i) declaraţii publice care pot incita sau conduce la violenţă, precum şi cele care ar 
prejuducia imaginea CNP;  
j) primirea sau oferirea de bani sau orice alte bunuri sau avantaje materiale în scopul 
influențării rezultatelor unei competiții sau în scopul de a obține un avantaj sau un câștig 
pentru sine sau pentru altul;  
k) încălcarea regulilor prevăzute de capitolul III al prezentului Regulament; 
l) orice alte tipuri de abateri date în competenţa Comisiei de Disciplină.  
(5) În situția prevăzută de art. 43 alin. 4 lit. d) și f), persoanele găsite vinovate de 
săvârșirea faptelor au obligația să achite integral stricăciunile și pagubele cauzate. 
 
(6) Se sancționează cu excluderea din activitatea sportivă următoarele abateri săvârşite 
de către sportivi: 
a) lovirea intenţionată a adversarului sau a altor oficiali, precum și a publicului;  
b) recidiva în ceea ce privește dopajul și refuzul de a efectua controlul antidoping; 
c) recidiva în ceea ce privește încălcarea art. 24 alin. (7). 
d) recidivă sau mai multe în ceea ce privește încălcarea alin. (4). 
 
(7) Răspunderea persoanei fizice nu exclude răspunderea clubului. 
(8) Carnetele de legitimare, pe durata suspendării, se depun la secretariatul CNP. 
Sancțiunile se înscriu în fișa personală a sportivului. 
 
 
 Secțiunea II  
 Sancţiuni aplicabile sportivilor din Loturile Paralimpice 
 
Art. 44 



 

 

(1) Scopul prezentei Secțiuni este de a stabili clar limitele de acțiune ale fiecărui sportiv 
implicat în activități competiționale și de pregătire ale loturilor paralimpice. Convocarea și 
prezența în lotul paralimpic al României reprezintă cea mai înaltă realizare sportivă pentru 
un atlet, iar comportarea sa în cadrul activității sportive desfășurate, trebuie să fie una 
exemplară. 
(2) Prezenta Secțiune nu reprezintă un instrument limitativ. În actualul context impus de 
standardele promovate de echipe aflate în fruntea clasamentelor mondiale, o definire 
exactă a condițiilor socio-sportive ce trebuie asigurate în interiorul echipei naționale este 
extrem de necesară. 
 
Art. 45  
Sportivii selecționați în loturile paralimpice:  
(1) Se vor coordona cu Antrenorul principal al lotului din care fac parte, vor urma 
instrucțiuniile și indicațiile acestuia în cadrul competițiilor și cantonamentelor;  
(2) Vor respecta cerințele Echipei Naționale la competiții și evenimente, vor sprijini 
membrii echipei în toare activitățile conexe, cum sunt cantonamente și antrenamente de 
încălzire; 
(3) Se vor comporta ca adevărați ambasadori ai Echipei Naționale și a sportului, țării și 
mișcării Paralimpice din România; 
(4) Se vor susține reciproc și nu vor acționa într-o manieră nesportivă; 
(5) Vor respecta regulile și programele Echipei Naționale, antrenamentele, participarea la 
sedințe, cantonamente și competițiile stabilite din calendar. 
 
Art. 46 
(1) Se sancţionează cu avertisment și/sau cu suspendarea din activitatea competițională 
pentru o perioadă cuprinsă între 10 și 30 zile următoarele abateri: 
a) faptele prevăzute la art. 43 alin. (2); 
b) nerespectarea dispozițiilor prevăzute de art. 45 alin. (2) - (4); 
c) conflictul dintre sportiv și antrenor dacă se dovedește că neînțelegerea a survenit din 
vina celui dintâi; 
d) conflictul dintr sportiv și membrii delegației oficiale, daca se dovedeste ca neînțelegerea 
a survenit din vina celui dintâi. 
(2) Recidiva se sancționează cu excluderea sportivului din lotul paralimpic.  
 
 
 
Art. 47 
(1) Se sancţionează cu suspendarea din activitatea competițională pentru o perioadă 
cuprinsă între 1 și 6 luni următoarele abateri:  
a) faptele prevăzute la art. 43 alin. (3); 
b) nerespectarea dispozițiilor prevăzute de art. 46 alin. (1) și/sau (5); 
c) tulburările de comportament la nivel de grup; 
d) nerespectarea dispozițiilor prevăzute de Regulamentul de Ordine Interioară a loturilor 
paralimpice; 
e) angajarea CNP la cheltuieli suplimentare, fără acordul prealabil în scris al acestuia;  
(2) Recidiva se sancționează cu excluderea din lotul paralimpic.  
 
Art. 48 
(1) Se sancţionează cu suspendarea din activitatea competițională pentru o perioadă 
cuprinsă între 6 luni și 24 luni următoarele abateri:  
a) faptele prevăzute de art. 43 alin. (4); 
b) orice prejudiciu de imagine adus activității desfășurate de CNP;  



 

 

c) orice deviere de la conduita cu presa exprimată la alin. (3) al prezentului articol.  
(2) Recidiva se sancționează cu excluderea din lotul paralimpic. 
(3) În relația cu presa, sportivul va promova valorile CNP și va apăra imaginea acestuia, 
fiind conștient că imaginea sa ca atlet este strâns legată de imaginea CNP.  
 
Art. 49  
(1) Excluderea din loturile paralimpice reprezintă eliminarea unui oficial sau sportiv din 
cadrul loturilor paralimpice. 
 
 
Art. 50  
(1) Carnetele de legitimare, pe durata suspendării, se depun la secretariatul CNP. 
Sancțiunile se înscriu în fișa personală a sportivului. 
 

 

 Secțiunea III  
 Sancţiuni aplicabile antrenorilor 
 
Art. 51 
(1) Abaterile de la normele de Disciplină și Etică Sportivă săvârşite de către antrenori sunt 
supuse analizei Comisiei de Disciplină în scopul aplicării sancţiunilor disciplinare.  
 
(2) Se sancţionează cu avertisment și/sau suspendare pentru o perioadă cuprinsă între 10 
și 30 zile, următoarele abateri săvârşite de către antrenori:  
a) nerespectarea Regulamentului de competiţie;  
b) nerespectarea regulilor de comportare în sala de competiţie.  
 
(3) Se sancţionează cu suspendare pe o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni următoarele 
abateri săvârşite de către antrenori:  
a) ținuta și atitudinea nesportivă, gesturile necuviincioase și injuriile la adresa sportivilor, 
oficialilor și publicului; 
b) cedarea în mod intenţionat a meciurilor;  
c) injurii la adresa adversarilor sau a coechipierilor; 
d) neparticiparea, timp de 2ani, la stagiile de perfecţionare organizate sau avizate de către 
CNP; 
e) angajarea CNP la cheltuieli suplimentare, fără acordul prealabil în scris al acestuia; 
f) fapta Antrenorului Secund de a încălca deciziile și hotărârile Antrenorului Principal, în 
cadrul comnpetițiilor și cantonamentelor;  
g) fapta Antrenorului Secund de a încălca și modifica obiectivele de performanță stabilite 
de către Antrenorul Principal în cadrul competițiilor și cantonamentelor. 
 
(4) Se sancţionează cu suspendare din activitatea competiţională pe o perioadă cuprinsă 
între 6 luni și 24 luni următoarele abateri săvârşite de către antrenori:  
a) provocarea de scandaluri la locurile de desfăşurare a competițiilor interne și 
internaţionale;  
b) deteriorarea bunurilor materiale din sala de competiţii, însemnelor și actelor oficiale;  
c) consumul de băuturi alcoolice în sala de desfășurare a cantonamentelor și competiţiilor;  
d) orice fapte de natură a aduce atingere onoarei, reputației, demnității sau imaginii 
publice a unei persoane (antrenor, sportiv, oficial) sau unui membru afiliat sau CNP;  
e) orice prejudiciu de imagine adus activității desfășurate de CNP; 
f) participarea în mod direct sau indirect la pariuri sportive, loterii sau jocuri de noroc cu 
privire la activitatea desfășurată de CNP;  



 

 

g) acte sau fapte de natură a aduce atingere demnității unei persoane sau unui grup de 
persoane cu privire la sexul, rasa, culoarea, cultura, limba ori religia acelei/acelor 
persoane;  
h) primirea sau oferirea de bani sau orice alte bunuri sau avantaje materiale în scopul 
influențării rezultatelor unei competiții sau în scopul de a obține un avantaj sau un câștig în 
legătură cu activitatea deasfășurată de CNP pentru sine sau pentru altul;  
i) orice alte tipuri de abateri date în competenţa Comisiei de Disciplină. 
 
(5) Se sancţionează cu excludere din activitatea sportivă următoarele abateri săvârşite de 
către antrenori:  
a) lovirea intenţionată a sportivilor, arbitrilor, oficialilor, precum și a publicului;  
b) înscrierea în competiţie a sportivilor cu acte necorespunzatoare;  
c) furturi în timpul cantonamentelor sau a competiţiilor interne și internaţionale.  
d) comiterea în mod repetatat de acte grave de indisciplină, sancţionate progresiv;  
e) pentru acte antisociale pedepsite de legea penală.  
f) recidiva faptelor prevăzute la art. 51 alin. (4) din prezentul Regulament.  
 
 
 
Art. 52  
(1) Se sancţionează cu cu excluderea din lotul paralimpic următoarele abateri săvârşite de 
către antrenori: 
a) recidiva faptelor prevăzute la art. 51 alin. (3) din prezentul Regulament 
b) săvârșirea faptelor prevăzute de art. 51 alin. (4) sau alin. (5) din prezentul Regulament. 
 
Art. 53 
(1) Sancţiunea aplicată se comunică în scris antrenorului care a săvârşit abaterea, precum 
și clubului sportiv în cadrul căruia acesta își desfăşoară activitatea. 
 
 
 Secțiunea IV 
 Sancţiuni aplicabile arbitrilor 
 
Art. 54  
(1) Încălcarea cu vinovăţie de către arbitri a Statutului CNP, a prezentului Regulament, a 
regulamentelor, deciziilor și/sau a normelor competiționale și de etică sportivă, de 
organizare și de disciplină ale CNP reprezintă abateri disciplinare, singurul temei legal 
pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare.  
(2) Se sancţionează conform prezentului regulament și faptele incompatibile cu calitatea 
de arbitru, precum și orice faptă care, deşi a fost săvârşită în afara activităţii unde a fost 
delegat, este de natură să compromită prestigiul arbitrului respectiv ori a colegilor acestuia 
sau al CNP.  
 
Art. 55  
(1) Toate abaterile săvârşite de către arbitri sunt supuse analizei Comisiei de Disciplină în 
scopul aplicării sancţiunilor disciplinare.  
(2) Comisia de Disciplină aplică sancţiuni în baza sesizărilor primite în scris, precum și în 
baza oricărei alte probe utile pentru aflarea adevărului.  
 
Art. 56  
(1) Se sancţionează cu avertisment sau mustrare abaterea săvârşită de către arbitri 
constând în nerealizarea sau încălcarea sarcinilor în cadrul comisiilor din care fac parte.  



 

 

 
Art. 57  
(1) Se sancţionează cu avertisment și/sau cu suspendare pentru o perioadă cuprinsă între 
1 și 3 luni, următoarele abateri săvârşite de către arbitri:  
a) întocmirea în mod eronat sau incomplet şi neînaintarea către CNP a raportului de 
arbitraj de către şeful colegiului de arbitri sau înlocuitorul acestuia;  
b) arbitraj eronat intenţionat, nesiguranţa în decizii, lipsa de colaborare între arbitri în 
timpul activităţii de arbitraj, semnalizări eronate, urmate de reclamaţii sau contestaţii în 
scris depuse la CNP.  
 
Art. 58  
(1) Săvârșirea în acelaşi an competițional, de către un arbitru sancţionat definitiv, a uneia 
dintre abaterile prevăzute la art. 56 și 57 din prezentul Regulament, atrage sancţionarea 
acestuia cu suspendarea din activitatea desfăşurata de către CNP, pe o perioadă de 6 
luni.  
 
Art. 59 
(1) Se sancţionează cu mustrare și/sau cu suspendare pe o perioadă cuprinsă între 6 luni 
și 24 luni următoarele abateri săvârşite de către arbitri:  
a) comportare necorespunzatoare, gesturile necuviincioase, injuriile și ameninţările la 
adresa sportivilor, antrenorilor, oficialilor și publicului, manifestate înainte, în timpul sau 
după competiţie, chiar și în cazul în care arbitrul nu este delegat;  
b) prezentarea la competiţie sub influența băuturilor alcoolice;  
c) consumul de băuturi alcoolice în timpul deplasării şi a desfăşurării competiţiei; 
d) injurii aduse unui alt arbitru delegat, înainte, în timpul sau după competiţie, chiar și în 
cazul în care arbitrul nu este delegat; 
e) orice faptă de natură a aduce atingere onoarei, reputației, demnității sau imaginii 
publice a unei persoane (antrenor, sportiv, oficial), a unui membru afiliat sau a CNP;  
f) participarea, în mod direct sau indirect, la pariuri sportive, loterii sau jocuri de noroc cu 
privire la activitatea CNP;  
g) acte sau fapte de natură a aduce atingere demnității unei persoane sau unui grup de 
persoane cu privire la sexul, rasa, culoarea, cultura, limba ori religia acelei/acelor 
persoane;  
h) orice alte tipuri de abateri date în competenţa Comisiei de Disciplină.  
(2) Se sancţionează cu suspendarea din activitatea desfăşurată de către CNP pe o 
perioadă cuprinsă între 6 luni și 2 ani recidiva faptelor prevăzute la art. 59 alin. (1) din 
prezentul Regulament. 
 
Art. 60  
(1) Excluderea din activitate a arbitrilor reprezintă sancţiunea disciplinară cea mai gravă, 
care constă în radierea acestora din evidențele CNP și interzicerea dreptului de a mai 
participa la activitatea organizată și desfăşurată de către această structură sportivă.  
(2) Se sancţionează cu excludere și interdicţia de a mai participa la activitatea desfăşurată 
de către CNP următoarele abateri săvârşite de către arbitri:  
a) acceptarea de avantaje materiale de la echipele arbitrate sau alte persoane interesate, 
precum și primirea sau oferirea de bani sau orice alte bunuri sau avantaje materiale în 
scopul influențării rezultatelor unei competiții sau în scopul de a obține un avantaj sau un 
câștig în legătură cu activitatea desfășurată de CNP pentru sine sau pentru altul;  
b) inițierea, participarea și instigarea la acţiuni care pot afecta prestigiul și imaginea de 
care se bucură Colegiul Central al Arbitrilor, Biroul Federal, respectiv Comitetul Național 
Paralimpic; 



 

 

c) renunțarea la calitatea de arbitru ca urmare a aplicării unei sancţiuni prevăzute la art. 
57, 58 și 59 din prezentul Regulament;  
d) consumul de alcool în repetate rânduri, ori fapte pentru care a mai fost sancţionat 
progresiv.  
 
 
 
Art. 61  
(1) Pe durata suspendării carnetul de arbitru se depune la secretariatul CNP. Sancţiunile 
se înscriu în evidențele Colegiului Central al Arbitrilor. 
 
  

Secțiunea V 
 Sancţiuni aplicabile oficialilor 
 
Art. 62  
(1) Încălcarea cu vinovăţie de către persoanele care au calitatea de oficiali, așa cum sunt 
aceştia prevăzuţi la art. 5 alin. (3) din prezentul Regulament, a Statutului CNP, a 
prezentului Regulament, a regulamentelor, hotărârilor, deciziilor și/sau normelor 
competiționale și de etică sportivă, de organizare și de disciplină ale CNP reprezintă 
abateri disciplinare, singurul temei legal pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare.  
 
Art. 63  
(1) Abaterile săvârşite de către oficiali sunt supuse analizei Comisiei de Disciplină în 
scopul aplicării sancţiunilor disciplinare.  
 
 
Art. 64  
(1) Se sancţionează cu mustrare și/sau cu suspendarea pentru o perioadă cuprinsă între 
10 și 30 zile următoarele abateri săvârşite de către oficiali:  
a) comportarea necorespunzătoare, gesturile necuviincioase, injuriile, ameninţarea, lovirea 
sau bruscarea sportivilor, antrenorilor, oficialilor și publicului, manifestate înainte, în timpul 
sau după competiţie;  
b) consumul de băuturi alcoolice înainte, în timpul sau după competiţie, în sala de 
desfășurare a acesteia;  
c) neasigurarea măsurilor de ordine și disciplină stabilite conform Regulamentului de 
organizare și funcţionare al CNP. 
  
(2) Se sancţionează cu suspendare pe o perioadă de 3 luni nerespectarea de către 
preşedinţii, respectiv reprezentanţii structurilor sportive afiliate, a hotărârilor Adunării 
Generale, precum și a dispoziţiilor date în aplicarea hotărârilor Adunării Generale de către 
Biroul Federal, respectiv de către Biroul Executiv al Comitetului Național Paralimpic.  
 
(3) Se sancţionează cu suspendare pe o perioadă cuprinsă între 3 luni și 24 luni 
preşedinţii, respectiv reprezentanţii structurilor sportive afiliate, pentru inducerea în eroare, 
respectiv pentru prezentarea de date false reprezentanţilor autorizaţi ai CNP, precum și 
pentru prezentarea de date false preşedinţilor și membrilor comisiilor centrale din 
subordinea Biroului Federal al Comitetului Național Paralimpic. Aceeași sancțiune va fi 
aplicată oricăror fapte săvârșite de către oficiali de natură a aduce atingere onoarei, 
reputației, demnității sau imaginii publice a unei persoane (antrenor, sportiv, oficial), unui 
membru afiliat sau Comitetului Național Paralimpic.  
 



 

 

(4) Sancțiunea menționată la alin. (3) de mai sus se va aplica și următoarelor abateri:  
a) orice faptă de natură a aduce atingere onoarei, reputației, demnității sau imaginii 
publice a unei persoane (antrenor, sportiv, oficial) sau unui membru afiliat sau CNP;  
b) participarea în mod direct sau indirect la pariuri sportive, loterii sau jocuri de noroc cu 
privire la activitatea desfășurată de CNP;  
c) acte sau fapte de natură a aduce atingere demnității unei persoane sau unui grup de 
persoane cu privire la sexul, rasa, culoarea, cultura, limba ori religia acelei/acelor 
persoane;  
d) primirea sau oferirea de bani sau orice alte bunuri sau avantaje materiale în scopul 
influențării rezultatelor unei competiții sau în scopul de a obține un avantaj sau un câștig în 
legătură cu activitatea sportivă desfășurată de CNP pentru sine sau pentru altul;  
e) orice alte tipuri de abateri date în competenţa Comisiei de Disciplină. 
 
(5) Încălcările prevederilor statutului, declaratiile în mass-media, cu caracter jignitor sau 
calomnios, la adresa oficialilor Comitetului Național Paralimpic, precum și prezentarea în 
mod tendenţios a unor situaţii neconforme realităţii menite a afecta prestigiul și imaginea 
CNP, se sancţionează cu suspendarea din activitatea desfăşurată în cadrul CNP, pe o 
perioadă cuprinsă între 6 luni și 1 an sau cu excluderea din activitate, pentru comiterea de 
fapte grave.  
 
  

 Secțiunea VI 
 Sancţiuni aplicabile membrilor afiliați 
 
Art. 65 
(1) În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) și (2) din Statut, Comitetul Național 
Paralimpic este o structură sportivă de interes naţional, de utilitate publică, autorizată să 
organizeze și să controleze activitatea sportivă a persoanelor cu nevoi speciale din 
România, pe toate tipurile de dizabilități, fiind singurul organism în domeniul sportului de 
performanță, oficial recunoscut și afiliat la IPC - Comitetul Internațional Paralimpic. 
(2) CNP este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, 
neguvernamentală, apolitică și fără scop lucrativ, care beneficiază de drepturile și 
obligațiile federațiilor sportive naționale, își desfășoară activitatea pe bază de programe 
naționale finanțate prioritar de la Guvern și are ca membri persoane fizice și juridice cu 
activitate specifică în domeniu.  
(3) Potrivit Statutului CNP, calitatea de membru afiliat încetează prin excluderea 
membrului afiliat, aprobată de Adunarea Generală, la propunerea Biroului Federal. 
 
Art. 66  
(1) Nerespectarea de către membrii afiliaţi a Statutului CNP, a prezentului Regulament de 
Disciplină și a celorlalte Regulamente date în aplicarea Statutului CNP, precum și 
nerespectarea de către aceştia a hotărârilor Adunării Generale, precum și a dispoziţiilor 
date în aplicarea hotărârilor Adunării Generale de către Biroul Federal, respectiv de către 
Biroul Executiv al CNP sunt supuse analizei Comisiei de Disciplină în conformitate cu 
prevederile art. 34 alin. (1) și alin. (2) din Statutul CNP, în scopul aplicării sancțiunilor 
disciplinare.  
 
Art. 67  
(1) Se sancţionează cu mustrare și/sau cu suspendarea pe o perioadă cuprinsă între 1 și 3 
luni membrii afiliaţi care au procedat la legitimarea dublă sau transferarea sportivilor în 
mod fraudulos; în acest caz, se va dispune pierderea competițiilor oficiale la care au 



 

 

participat astfel de sportivi prin „descalificare”, precum și anularea transferurilor, sportivii 
rămânând legitimaţi la cluburile de unde provin. 
  
(2) Se sancţionează cu mustrare și/sau cu suspendarea pe o perioadă cuprinsă între 3 luni 
și 6 luni din activitatea organizată și desfăşurată de către CNP următoarele abateri 
săvârşite de către membrii afiliaţi:  
a) părăsirea competiţiei în mod nejustificat;  
b) refuzul de a trimite sportivii selecţionaţi la loturile reprezentative pentru convocări, 
antrenamente, cantonamente sau competiţii;  
c) lipsa de preocupare pentru asigurarea pregătirii sau tratamentului medical în cadrul 
clubului a sportivilor selecţionaţi la loturile reprezentative;  
d) folosirea în cadrul competiţiilor a sportivilor selecţionaţi la loturile reprezentative, aflaţi în 
stare de accidentare, pe durata convocării acestora la lot sau pe durata tratamentului fixat 
de Institutul Național de Medicină Sportivă.  
e) amenințarea, lovirea sportivilor, a arbitrilor, antrenorilor sau a altor oficiali, vătămarea 
corporală gravă a acestora; 
f) comportarea necivilizată constând în injurii, calomnii și insulte la adresa CNP, 
antrenorilor, arbitrilor, sportivilor și a altor oficiali. 
 
(3) Se sancţionează cu excluderea din activitatea competiţională membrul afiliat care 
întocmeşte legitimarea unui sportiv cu acte sau date false pentru participarea la competiţii 
oficiale ale CNP. 
 
 
 
CAPITOLUL VI 

CĂILE DE ATAC 

 
 Secţiunea I  
 Reguli de procedură  
 
Art. 68  
(1) Încălcarea cu vinovăţie a Statutului, regulamentelor, hotărârilor, deciziilor și/sau 
normelor competiționale și de etică sportivă, de organizare și de disciplină ale CNP 
reprezintă singurul temei legal pentru aplicarea sancţiunii disciplinare.  
 
Art. 69  
(2) Acţiunea disciplinară poate fi deschisă din oficiu la autosesizarea Comisiei de 
Disciplină, la sesizarea Secretarului General al CNP sau urmare a raportului 
observatorului federal sau al delegatului federal al competiţiei, sau ca urmare a unei cereri 
(memoriu, contestaţie, reclamație), înregistrată la CNP, de către partea care se consideră 
vătămată (sportivi, antrenori, arbitri, oficiali, membri afiliaţi).  
 
Art. 70 
(1) Memoriul, contestaţia sau reclamația trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, 
următoarele:  
a) numele, prenumele, domiciliul și calitatea persoanei care a formulat cererea - sportiv, 
antrenor, arbitru oficial; în cazul în care autorul memoriului este un membru afiliat, cererea 
trebuie sa cuprindă denumirea si sediul acestuia, numărul și seria Certificatului de 
Identitate Sportivă, numărul de înscriere în Registrul Asociaţiilor și Fundaţiilor, codul fiscal 
și contul bancar, precum și numele, prenumele și domiciliul celui care reprezintă interesele 
membrului afiliat în cauza aflata pe rolul Comisiei de Disciplină și dovada calității de 



 

 

reprezentant. De asemenea se vor menționa numere de telefon și/sau fax și/sau adrese 
de e-mail prin intermediul cărora vor putea fi comunicate actele de procedură;  
b) obiectul memoriului, raportului, contestaţiei;  
c) arătarea motivelor de fapt și de drept pe care se întemeiază;  
d) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Când dovada urmează sa 
se facă prin înscrisuri, copiile acestora vor fi certificate de reclamant ca fiind conforme cu 
originalul și vor fi anexate memoriului. În situaţia în care reclamantul va cere dovada cu 
martori, se va indica numele, prenumele și domiciliul acestora.  
e) semnătura.  
(2) Memoriul, contestaţia sau reclamaţia trebuie însoţite de o taxă de procedură, stabilită 
prin Hotărârea Biroului Federal în cuantum de 500 lei, sub sancţiunea nulităţii. Sesizările 
formulate de Secretarul General al CNP nu se taxează.  
 
Art. 71  
(1) Memoriul, contestaţia, reclamaţia sau raportul se înregistrează la CNP în termen de 3 
(trei) zile de la data disputării competiției, a producerii faptei reclamate sau a luării la 
cunoștință de către cel ce se consideră prejudiciat de fapta reclamată. Dovada introducerii 
în termen se face cu numărul de înregistrare la CNP sau cu recipisa oficiului poștal.  
 
Art. 72  
(1) Când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt sau a unor neclarităţi rezultate din 
administrarea probelor, Comisia de Disciplină consideră necesar să cunoască părerea 
persoanelor implicate, a martorilor, precum și a oricărei alte persoane, va dispune citarea 
acestora în termen de 10 zile de la primirea cererii (memoriului, raportului, contestației, 
reclamației) în conformitate cu prevederile art. 19 din prezentul Regulament.  
(2) Sportivii, antrenorii şi oficialii își vor apăra interesele în cauza înregistrată pe rolul 
Comisiei de Disciplină personal sau prin delegatul clubului de provenienţă, pe bază de 
împuternicire scrisă.  
(3) Arbitrii și ceilalţi oficiali își vor susţine interesele în cauza înregistrată spre competentă 
soluţionare pe rolul Comisiei de Disciplină personal sau prin apărător, în condiţiile legii.  
 
 
Art. 73 
(1) Urmare a examinării cauzei, prin raportare la dispoziţiile regulamentare incidente, 
precum și după administrarea probelor admise, Comisia de Disciplină va pronunţa o 
hotărâre, conform dispoziţiilor prezentului Regulament.  
(2) Hotărârea pronunțată de Comisia de Disciplină va conține următoarele elemente:  
a) numele membrilor Comisiei de Disciplină care au luat parte la deliberări;  
b) numele/denumirea părților;  
c) prezentarea situației de fapt;  
d) argumentele pe care se bazează decizia;  
e) dispozitivul; 
f) indicarea căii de atac și a termenului în care poate fi exercitată;  
g) semnătura președintelui și a secretarului Comisiei.  
 
 
 Secţiunea II  
 Căile de atac 
 
Art. 74  
(1) Hotărârile pronunţate în prima instanţă de Comisia de Disciplină sunt supuse apelului 
la Comisia de Apel din cadrul CNP.  



 

 

(2) Comisia de Apel din cadrul CNP este singura instanţă competentă să soluţioneze 
apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de către Comisia de Disciplină.  
 
Art. 75  
(1) Comisia de Apel este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament aplicabile Comisiei de Disciplină, cu excepțiile prevăzute în 
prezenta secțiune.  
 
Art. 76  
(1) Apelul va fi declarat și înregistrat la CNP în termen de 5 zile de la data comunicării 
hotărârii de sancţionare.  
(2) Apelul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, următoarele:  
a) numele, prenumele, domiciliul și calitatea persoanei care a formulat cererea - sportiv, 
antrenor, oficial; în cazul în care apelantul este un membru afiliat, cererea trebuie să 
cuprindă denumirea si sediul acestuia, numărul și seria Certificatului de Identitate Sportivă, 
numărul de înscriere în Registrul Asociaţiilor și Fundaţiilor, codul fiscal și contul bancar, 
precum și numele, prenumele și domiciliul celui care reprezintă interesele membrului afiliat 
în respectiva cauză și dovada calității de reprezentant. De asemenea apelantul va 
menționa numere de telefon și/sau fax și/sau adrese de e-mail prin intermediul cărora i se 
vor putea comunica actele de procedură; 
b) dacă în cauză sunt implicate mai multe persoane se vor menționa și datele de 
identificare și de contact ale acestora; 
c) obiectul memoriului, cu precizarea numărului și a datei hotărârii care se atacă;  
d) arătarea motivelor de fapt și de drept pe care se întemeiază cererea;  
e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Când dovada urmează sa 
se facă prin înscrisuri, copiile acestora vor fi certificate de reclamant ca fiind conforme cu 
originalul și vor fi anexate cererii de apel. În situaţia în care apelantul va cere dovada cu 
martori, se va arăta numele, prenumele și domiciliul acestora;  
f) semnătura.  
(3) Apelul trebuie însoțit de o taxă de 250 lei stabilită prin hotărârea Biroului Federal, sub 
sancţiunea nulităţii, cu excepția cererilor de apel formulate de Secretarul General al CNP.  
(4) Declararea apelului nu suspendă executarea hotărârilor pronunţate de către Comisia 
de Disciplină.  
(5) Cererea de apel poate fi formulată de persoana sancționată sau de Secretarul General 
al CNP.  
 
Art. 77 
(1) Deciziile Comisiei de Apel vor fi comunicate părților, în formă scrisă, cu confirmare de 
primire. (2) Deciziile pronunţate în apel de către Comisia de Apel sunt executorii pentru 
sportivi, antrenori, oficiali și membrii afiliaţi.  
(3) În soluționarea apelului, Comisia poate da o nouă apreciere probelor existente la dosar 
și poate administra orice alte probe noi pe care le consideră necesare.  
(4) Comisia de Apel are obligația de a se pronunța asupra tuturor motivelor de apel 
invocate.  
 
 
Art. 78  
(1) Competența de soluționare a recursului formulat împotriva hotărârilor pronunţate de 
către Comisia de Apel din cadrul Comitetului Național Paralimpic este Comisia Naţională 
de Disciplină Sportivă.  



 

 

(2) Comisia Naţională de Disciplină Sportivă se organizează și funcţionează pe lângă 
Ministerul Tineretului și Sportului, ca organ deliberativ, fara personalitate juridică, 
independent în exercitarea atribuţiilor jurisdicționale date prin lege în competența sa.  
(3) Comisia Naţională de Disciplină Sportivă soluţionează recursul formulat împotriva 
hotărârilor definitive pronunţate în legătură cu următoarele tipuri de abateri:  
a) încălcarea prevederilor din Statutul CNP, precum și a prevederilor Regulamentelor date 
în aplicarea Statutului CNP, în măsura în care această abatere este prevăzută și 
sancţionată conform Regulamentului de Disciplină;  
b) comportamente, atitudini, gesturi agresive sau nesportive ale sportivilor față de 
antrenori, arbitri, oficiali, alţi sportivi sau față de public;  
c) declarații publice ale conducătorilor, tehnicienilor, arbitrilor sau sportivilor care pot incita 
sau pot conduce la acte de violență din partea echipelor sau spectatorilor sau care sunt de 
natură a afecta imaginea și/sau prestigiul CNP sau a altor persoane (oficiali, arbitri, 
sportivi, membri afiliați);  
d) absența nejustificată de la competiţii, în cazul convocării în cadrul loturilor paralimpice;  
e) manipularea sau modificarea, direct ori printr-o persoana interpusa, a materialului sau a 
echipamentului sportiv, prin încălcarea reglementarilor tehnice stabilite în Regulamentele 
CNP; î 
f) participarea neautorizată, neprezentarea sau retragerea nejustificată din orice probă sau 
competiţie;  
g) orice alte tipuri de abateri-transmise spre competentă soluţionare Comisiei de Disciplină 
din cadrul CNP.  
 

 

 

CAPITOLUL VI 

DISPOZIȚII FINALE   
 
Art. 79  
(1) Termenele prevăzute de prezentul Regulament sau cele stabilite de către organismele 
de luare a deciziei sunt imperative. Neexercitarea oricărei căi de atac sau neîndeplinirea 
oricărui act de procedură în termenul regulamentar atrage decăderea.  
(2) Termenele se calculează pe zile calendaristice. Termenele încep să curgă din ziua 
imediat următoare celei în care a fost îndeplinit actul de procedură (înregistrarea cererii, 
comunicarea citației, comunicarea hotărârii etc.).  
(3) Termenele care se împlinesc într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se 
vor prelungi până la sfârșitul primei zile de lucru următoare.  
 
Art. 80 
(1) Comisia de Disciplină și Comisia de Apel pot oricând să rectifice/îndrepte greșelile de 
calcul sau orice alte erori evidente apărute în hotărârile sau încheierile pronunțate de 
acestea.  
 
Art. 81  
(1) În situația în care există orice fel de omisiuni în prezentul regulament, organismele de 
luare a deciziei vor lua hotărârea în baza statutului CNP, celorlalte norme și decizii 
adoptate de CNP, precum și ținând cont de soluțiile pronunțate deja în doctrina sportului și 
jurisprudență.  
 
Art. 82  



 

 

(1) Prezentul Regulament de Disciplină al Comitetului Național Paralimpic a fost aprobat 
de Biroul Federal în şedinţa sa din data de 26 iunie 2022 și intră în vigoare începând cu 
data de 26 iunie 2022! 


