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50 / 21 martie 2012 

 

 

In conformitate cu Statutul Federatiei Romane de Modelism, Art. 57-61, 

Biroul Federal intrunit la data de 23 martie 2012 emite urmatoarea 

 

HOTARARE  

 

Privind stabilirea autoritatii disciplinare 

   

  Art. 1 Prin prezentul act normativ se hotatraste stabilirea 

cadrului disciplinar in cadrul Federatiei Romane de Modelism.  

Art. 2 Autoritatea Disciplinara pe ramura de modelism este 

formata din 3 membri ai comisiei federale.  

Art. 3 Membrii Autoritatii Disciplinare au obligatia de a stabili 

cadrul normativ privind disciplina din cadrul FRMd, de a-l aplica si de a 
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intocmi un bilant anual de activitate, pe care il vor prezenta Biroului 

Federal la sfarsitul fiecarui an.  

Art. 4 Cadrul normativ stabilit de membrii Autoritatii 

Disciplinare trebuie adoptat de catre Biroul Federal.  

Art. 6 La competitiile organizate sub egida Federatiei de 

Modelism, in cazul in care membrii de drept ai Autoritatii Disciplinare 

lipsesc, organul de disciplina va fi format din 3 membri ai comisiei tehnice 

de ramura, din care unul, va fi nominalizat presedinte al comisiei.  

  Art. 7 In cazul in care la o competitie nu sunt 3 membri ai 

comisiei tehnice de ramura, membrii care lipsesc vor fi inlocuiti de catre 

conducatori ai delegatiilor cluburilor. Nominalizarea se va face de catre 

delegatul federal la competitie.   

Art. 8 Hotararile comisiei de disciplina, luate in cazul unei 

abateri aparute in timpul unei competitii, se aplica imediat dupa 

constatarea abaterii. Recursul hotararii se va putea inainta, ulterior, 

comisiei competente (superioare ierarhic). 

Art. 9 In cazul in care in competitie este insctris un echipaj, 

abaterea unui membru al echipajului de la normele de disciplina, se aplica 

intregului echipaj.  

Art. 10 In cazul abaterii unui asistent (helper) de la normele de 

disciplina, sanctiunea se aplica si concurentului ajutat de asistentul 

respectiv.  
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Art. 11 In cazul abaterii unui antrenor de la normele de 

disciplina, sanctiunea se aplica intregii echipe.   

Art.  12 Comisia de Apel pe ramura de modelism este formata 

din vicepresedintele raspunzator de ramura de modelism respectiva, din 

secretarul general si din secretarul federal.  

Art. 13 Comisia de Apel judeca recursurile facute la adresa  

Autoritatii Discilinare.  

Art. 14 Comisia care rezolva recursurile facute la adresa 

Comisiei de Apel este Biroul Federal. 

Art. 15 Subordinea comisiilor este urmatoarea : Autoritatea 

Disciplinara este subordonata Comisiei de Apel, care este subordonata 

Biroului Federal.  

Art. 16 Membrii comisiilor care stabilesc cadrul disciplinar in 

Federatia Romana de Modelism si sunt implicati in cazurile de abatere de 

la normele de disciplina, sunt exclusi din comisia de judecare a cazului. 

Art. 17 Membrii comisiilor care stabilesc cadrul disciplinar si 

sunt implicati in judecarea unui caz de abatere in cadrul uneia din comisii, 

nu au dreptul sa judece cazul la un nivel superior. 

Art. 18 In cazurile prevazute la Art 14 si Art 15 din perzenta 

Hotarare de Birou, membrul care este exclus este inlocuit de catre un 

suplinitor. 
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Art. 19 Prezenta hotarare completeaza statutul FRMd si legile 

aflate in vigoare la data producerii unei abateri disciplinare in cadrul 

FRMd.  

 

Secretar General, 

Cringu Alexandru Popa 

                        


