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RAPORT DE ACTIVITATE 

al 

Comisiei centrale de disciplină și etică sportivă în anul 2020 

 

Domnule preşedinte, stimaţi membri ai Biroului Federal, 

 

 În anul 2020, an cu reale probleme generate de pandemia Covid 19, 

activitatea Comisiei de disciplină și etică sportivă a fost circumscrisă procesului 

complex, organizat și coordonat de Federația Română de Lupte care a adoptat 

măsuri și a oferit soluții viabile pentru reluarea și continuarea activității sportive 

la toate nivelurile de performanță.  

 Plecând de la noile linii directoare și funcționând ca primă instanță 

consultativă independentă, comisia s-a străduit să sprijine activitatea Birolului 

Federal al FRL conform sarcinilor statutare primite. 

 În cadrul ședințelor au fost communicate periodic toate informațiile de 

interes venite din partea domnului secretar general, biroului federal sau din 

partea altor structuri ale FRL. 

 

 Principalele obiective ale anului 2020 au fost următoarele: 
 

 - obiective generale (promovarea valorilor morale care contribuie la 

modelarea personalității în ansamblu, promovarea valorilor etice și a principiilor 

olimpismului în rândul practicanților, prevenirea și combaterea violenței sub 

toate formele sale, prevenirea faptelor care contravin spiritului de sportivitate); 

 - obiective specifice (limitarea abaterilor disciplinare în rândul membrilor 

FRL, judecarea ca instanță independentă a abaterilor disciplinare, desfășurarea 

activităților sportive conform regulamentelor, informarea promptă a Biroului 

federal și a Secretarului general al FRL cu privire la situațiile problematice 

sesizate, evidența sancțiunilor aplicate oficialilor, sportivilor și cluburilor). 

 

Palierele pe care au fost organizate și desfăşurate activităţi specifice la 

nivelul comisiei în anul 2020 au fost pe următoarele: 

 

- palierul destinat culegerii de informaţii cu privire la aspectele 

pozitive/negative observate de către membrii comisiei, prezenţi la majoritatea 

competiţiilor/acţiunilor organizate şi desfăşurate de FRL; 



- palierul destinat analizării abaterilor disciplinare comise de către 

antrenori, sportivi sau oficiali FRL, precum şi măsurile de sancţionare ale 

acestora propuse biroului federal; 

-  palierul destinat aplanării situaţiilor conflictuale. 

 

 Nu au fost semnalizate situații în care oficiali sau sportivi să recidiveze și 

nu au existat cauze aflate pe rol din anul anterior. 

Cu excepția unei cauze,  analizată și soluționată în finalul anului cu 

propunere de suspendare din activitatea competițională pe termen de un an 

pentru un oficial FRL, comisia nu a observat și nu a fost sesizată cu privire la 

alte abateri disciplinare grave.  

Nu au 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.  

Nefinalizarea proiectului referitor la modificarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a comisiei centrale de disciplină și etică sportivă 

poate fi considerat un obiectiv neîndeplinit. 

 

Apreciez că, Berbec Cătălin, Dobrescu Emilian, Horniceanu Sandu și 

Oancea Constantin, prin asumare necondiționată de roluri, implicare, inițiativă, 

responsbilitate și aplicare de bune practici în cadrul comisiei, au îndeplinit cu 

succes obiectivele stabilite.  

 

  Cu deosebită stimă, 

 

Președintele comisiei centrale de disciplină și etică sportivă 

 

Madotto Roberto Gabriel 
 

 


