
RAPORTUL  Comisiei de Disciplina a Federatiei Romane de Volei 

pentru activitatea desfasurata in perioada 01.01.2018-31.12.2018 

 

In aplicarea dispozitiilor legale si statutare ale Statutului Federatiei Romane de Volei, a 

Regulamentului disciplinar al Federatiei Romane de Volei, in anul 2018, activitatea 

Comisiei de Disciplina s-a desfasurat in urmatoarea componenta: 

- Presedinte av. Dirman Daniel, membrii Vamesu Lauriana si Dragomir Florin.  

Sedintele de judecata s-au desfasurat in conformitate cu sesizarile aparute, precum si 

cu planificarile sedintelor  comunicate catre persoanele/entitatile citate. 

Volumul de activitate al Comisiei a avut o tendinta crescatoare fata de anul 2017 (nici o 

cauza prezentata/judecata), dar descrescatoare fata de anii anteriori, toti membrii 

Comisiei  contribuind eficient la actiunile specifice. 

In anul 2018 au fost inregistrate un numar de 10 de cauze noi. 

Au fost pronuntate 10 de decizii disciplinare, iar structura acestora a fost urmatoarea: 

-  in o cauza s-a luat decizia suspendarii cercetarii 

 - in o cauza s-a aplicat sanctiunea disciplinara „avertisment”; 

 - in 6 cauze s-a aplicat sanctiunea disciplinara „suspendare”; 

 - in  2 cauze s-a aplicat sanctiunea disciplinara „amenda”; 

Solutionarea cauzelor in functie de numarul de sedinte  a fost urmatoarea: 

- 3 cauze cu 1 sedinta; 

- 4 cauze cu 2 sedinte; 

- 3 cauze cu mai mult de 3 sedinte; 

Analizand calitatea persoanelor chemate in fata Comisiei de Disciplina, a reiesit 

urmatoarea distributie 

- O cauza privitoare la abateri ale unui club afiliat FRV 

- O cauza privitoare la abateri ale unui arbitru 

- O cauza privitoare la abateri ale unei sportive 

- Doua cauze privitoare la abateri ale unui conducator de club 

- Cinci cauze privitoare la abateri ale unui antrenor 



Comparativ cu anii precedent, in care majoritatea cauzelor ajunse in fata Comisiei de 

Disciplina aveau ca subiectii sportivii, in 2018 observam cu ingrijorare o crestere 

semnificativa a abaterilor in randul antrenorilor, cei care ar trebui sa fie o sursa de 

responsabilitate, sportivitate si mentorat pentru sportivii pe care ii au in grija. 

Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Volei solicita Colegiului Central de 

Antrenori, o mai buna instruire si supraveghere a antrenorilor pentru a fi evitate aceste 

situatii conflictuale. 

Prin comparatie,in anul 2017 nu a fost pronuntata nici o decizie disciplinara, iar in anul 

2016 au fost pronuntate 15 decizii disciplinare. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, Comisia de Disciplina a Federatiei Romane 

de Volei solicita tuturor membrilor/persoanelor/entitatilor sportive afiliate, respectarea cu 

strictete a dispozitiilor legale si statutare ale Statutului Federatiei Romane de Volei, a 

Regulamentului disciplinar al Federatiei Romane de Volei, pentru evitarea situatiilor 

conflictuale si mentinerea unui climat de sportivitate si fair-play. 

 

Presedinte Comisia de Disciplina  a Federatiei Romane de Volei 

Av. Dirman Daniel 

 

 


