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  Activitatea Comisiei Centrale de Disciplina s-a desfăşurat, din luna septembrie 
si pană în prezent, cu îndeplinirea prevederilor Statutului Federatiei Romane de 
Handbal, si a legii 69/2000 (Legea educaţiei fizice şi sportului) completată si 
modificată 2018. 
 
  Comisia Centrala de Disciplina a funcţionat în urmatoarea componenţa, rezultată 
în urma Hotararii Consiliului de Administratie din 20.02.2014 
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Dl. Juganaru Valentin Lucian 
 
Vicepresedinte 
Dl. Vicea V. 
 
Membrii  
 
Dl. Dinca Valentin , Dl. Teodorescu si Dl. Berindei  
 

In ceea ce priveste volumul de activitate al Comisiei, acesta a crescut fata de 
anul precedent, astfel cum rezulta din datele statistice. 
 Astfel, de la data de cand Comisia si-a reluat activitatea, odata cu inceputul 
campionatului 2017-2018, Comisia Centrala de Disciplină a soluţionat un număr de 
203 de cauze, în acest moment nemaiaflându-se pe rolul comisiei nicio cauza. 
Din acest total, un numar 67 de cuze au fost solutionate cu avertismen, 93 au fost 
solutionate cu sanctiuni in etape suspendare si 58 cu penalitate pecuniara.  
. Suma totala in urma acestor sanctiuni este de 41500 lei. (la acest calcul nu am 
adaugat sumele modificate sau anulate de comisia de Apel a FRH) 
 
O alta raportare, avand in vedere calitatea celor sanctionati, pentru  aceeasi 
perioada este: 147 sportivi, 37 antrenori, 7 oficiali , 12 Cluburi, 2 ratificari. 
 

Si in aceasta perioada Comisia a functionat după principiul decurgand din 
prevederile legale si statutare, al independentei fată de organele de conducere ale FRH. 

Cu referire la continutul actiunilor, ca si in anii precedenti se remarca o 
diversitate de cazuri, o escaladare a violentelor in teren, altele decat cele referitoare la 
incalcarile regulamentului jocului de handbal. Este vorba mai ales de incalcari ale eticii 
sportive de natură a aduce atingere spiritului si prestigiului jocului de handbal in 
Romania, membrii comisiei, incercand prin sanctiunile date, sa diminuieze pana la 
eliminare a acestor manifestari neregulamentare.  



Un lucru ingrijorator este faptul ca, se remarca o crestere a incălcărilor 
regulamentului in randul sportivilor de varsta mica Juniori I, II, III. altele decat 
cele in legatura cu jocul. Ne referim la manifestari nesportive in relatia cu 
arbitrii, cat si la manifestari violente pe teren. 

 
Propuneri pentru imbunatatirea activitatii Comisiei 
 
 
-Rapoartele observatorilor si ale arbitrilor mai detaliate in ceea ce priveste faptele 
petrecute pe teren si mai putin incercarea de a le incadra disciplinar. 
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