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Domnule Preşedinte, stimaţi membri ai Biroului Federal, stimați membrii ai 

Adunării Generale, 

 

Este de notorietate actuala orientare a conducerii FRL în ceea ce privește 

prioritățile activităților specifice la toate nivelurile de performanță și la nivelul 

tuturor structurilor sobordonate, pe toate direcțiile declarate. Plecând de la 

aceste linii directoare și de la obiectivele specifice propuse în anul anterior, sub 

directa coordonare a secretarului general, această instanță sportivă consultativă 

independentă s-a străduit să sprijine activitatea Biroului Federal al FRL conform 

sarcinilor primite și statutare. 

Componența  Comisiei de Disciplină și Etică Sportivă a fost similară celei 

validate în 2017, respectiv: 

 

- Madotto Gabriel – președinte; 

- Berbec Cătălin – vicepreședinte; 

- Horniceanu Sandu – secretar; 

- Dobrescu Emilian – membru; 

- Oancea Constantin – membru. 

 

Fiecare membru al comisiei a contribuit prompt și eficient în rezolvarea 

sarcinilor curente, precum și a celor suplimentare. Ședințele ordinare s-au 

desfășurat conform planificării comunicate din timp, iar cele extraordinare ori de 

câte ori a fost nevoie. Tradițional, în calitate de invitat, am participat la 

majoritatea ședințelor Biroului Federal, ceea ce a condus la o bună informare și 

comunicare. 

Comparativ cu anul 2017, activitatea comisiei a fost una descrescătoare pe 

palierul destinat analizei sesizărilor și propunerilor de sancționare, lucru 



îmbucurător pentru toți membrii acesteia și, credem noi, pentru toată lumea 

luptelor din România. 

Așadar, în anul 2018 au fost derulate activități specifice pentru lămurirea 

unui număr de șase situații problematice sesizate de oficiali ai FRL sau alte 

structuri afiliate. Acestea au fost: 

 

- două cauze analizate și finalizate cu propuneri de avertisment pentru 

comportament reprobabil; 

- una cauză analizată și finalizată cu propunere de suspendare (6 luni) din 

activitatea competițională internă; 

- două cauze analizate și finalizate fără propuneri de sancțiunare datorită 

rezolvării amiabile între părți; 

- una cauză în curs de analiză și cercetare, cu obiectiv de finalizare în 

prima parte a anului curent. 

 

Cu o singură excepție, nu au fost înregistrate situații în care oficiali sau 

sportivi să recidiveze și nu au existat cauze aflate pe rol din anul anterior. 

Nu au mai existat sesizări venite din partea antrenorilor de la loturile 

naționale cu privire la comportamentul și atitudinea sportivilor selecționați și 

convocați, ceea ce denotă că și aici lucrurile au fost pozitive, situație reflectată și 

în rezultatele obținute.  

Se află în lucru, sesizarea Comisiei de Competiții a FRL referitoare la faptele 

reprobabile ale unor oficiali petrecute cu ocazia Cupei României de la Constanța, 

desfășurată la finalul lunii noiembrie a anului 2018, complexitatea acestei spețe și 

numărul considerabil de persoane implicate necesitând strângerea mai multor 

informații pentru stabilirea concluziilor finale și evitarea consecințelor grave care 

ar putea fi generate de luarea unor decizii pripite și greșite. 

Nefinalizarea proiectului referitor la Regulamentul de organizare și 

funcționare a comisiei centrale de disciplină și etică sportivă poate fi considerat un 

obiectiv neîndeplinit. Pe cale de consecință, vă informez că grupul de lucru 

constituit va putea prezenta în scurt timp Biroului Federal propuneri concrete 

pentru îmbunătățirea formei și conținutului acestui regulament, pe principiul 



conform căruia întodeauna există, în mod obiectiv, o soluție mai bună decât alta, 

capabilă să realizeze cel mai bine scopul urmărit. 

În aceiași ordine de idei, nu am reușit în 2018, dar dorim să realizăm în 

2019: 

 

- prezență mai bună printre antrenori și sportivi la manifestările sportive 

organizate de FRL și nu numai; 

- comunicare mai bună, schimburi de experiență cu organizatorii de 

competiții sportive și corpul arbitrilor din cadrul FRL; 

- consolidarea și dezvoltarea parteneriatului dintre structurile federației; 

- activități specifice pe linie educațională. 

 

Cu deosebită stimă, 

Madotto Roberto Gabriel 
 

 


