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REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
AL COMITETULUI JURIDIC AL FMF
1. CADRUL LEGAL

Art. 1. Regulamentul

de organizare gi funclionare al Comitetului juridic
al FMF denumit in continuare Regulament este emis in conformitate cu
prevederile statutului Federaliei Moldoveneqti de Fotbal qi definegte rolul

de comitet permanent cu caracter consultativ al FMF care este
independentd fa([ de alte comitete similare, este numit qi se subordoneazd
Comitetului Executiv al FMF.
2.

MISIUNtrA COMITETULUI

Art. 2. (l)

Comitetul juridic (cu caracter consultativ denumitd in
continuare Comitetul, asist[ organele de conducere, comisiile, grupurile
de lucru gi colaboratorii FMF in procesul de reglementare, executare sau
oricare altd activitate ce Jine de domeniul juridic qi contribuie Ia
consilier ealimpdcar ea pa4i lor in liti giu.
(2) Comitetul anahzeazd, prrncipalele aspecte ale activitdtii juridice ale
FMF qi elaboreazd strategii pentru dezvoltarea gi popularizarea acestui
domeniu, asigurd elaborarea qi implime ntareaproiectelor, stabilind norme
gi reglementdri specifice lor, perfecfioneazd, prin actele sale normele
existente ftcind propuneri de imbundtdlire a acestora.

(3) Atribuliile Comitetului Juridic sint:
l. Analiza cadrului juridic referitor la sporl gi elaborarea actelor juridice
gi proiectelor de acte cu caracter juridic in domeniul sportului gi in special
a fotbalului;
2.Elaborarea actelor gi regulamentelor juridice pentru activitatea FMF;
3.Fxpertizarca actelor juridice ale FMF;
4.Consilierea pa(ilor in litigiu (membri ai FMF);
5.Elaborarea propunerilor de modificare a statutului FMF gi altor acte
statutare cum ar fi Regulamentul de organrzare gi funcJionare a
Congresului qi altele;
6.Consilierea juridica a membrilor FMF.
7 . ,\lte atribuJii acordate de Comitetul Executiv al FMF sau care ar fi de
competenJa Comitetului juridic avind in vedere specificul de activitate.

3. ORGANIZAREA

ACTIVITATII COMITETULUI

Art. 3. (1) Comitetul este format din 5 membri, numili prin decizia
Comitetutui Executiv al FMF la propunerea preqedintelui FMF,
secretarului general sau al unui membru al Comitetului Executiv al FMF,

in

baza convingerilor proprii asupra capacitalii gi altor calitali

profesionale ale acestor persoane.
(2) Fiecare membru al Comitetului trebure sd activeze in unul din
domeniul: sportului, jurisprudenlei, mass-media, gtiinlei, invaJdmintului
sau altui domeniu aferent activitalii FMF.

Art. 4. (1) Comitetul este organizat gi func\roneazd in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.

(2) Membrir Comitetului sunt obligali sd plstreze confiden\\alitatea
informaliilor declarate de cdtre FMF ca avAnd caracter confidenJial.
(3) F-iecare membru al Comitetului semneazd,la necesitate un Angajament
de confiden1ialitate.

este asiguratd de cdtre
pregedintele Comitetului care este numit in aceastd funclie de c[tre
Comitetul Executiv al FMF sau preqedintele FMF pe un termen
determinat sau nedeterminat.
in absenJa pregedintelui, gedin{a este condusd de cdtre inlocuitorul
acestuia desemnat de cdtre 'preqedintele FMF sau preqedintele

Art. 5. (1) Conducerea gedinlelor Comitetului

Comitetului.

(2) La gedinJele Comitetului participd cel pu{in 3 membri ai Comitetului
in dependenJa de numdrul de membri ai componen{ei de bazd, precum gi
responsabilii cu elaborarea proiectelor de reglementdri supuse dezbaterii,
din cadrul compartimentelor iniliatoare ale FMF sau alli specialiqti gi
persoane dupa necesitate.

Art.6.(1) Convocarea qedin{elor Comitetului se face de c[tre pregedinte,
prin intermediul secretariatului FMF, in funclie de necesitate sau la
solicitarea organelor de conducere ale FMF.
(2) Comitetul se reunegte de reguld trimestrial sau in alt mod stabilit de
Comitetul Executiv FMF, in sesiuni ordinare gi in sesiuni extraordinare,
la convo carea pregedintelui Comitetului, Comitetul se poate convoca in
sesiuni extraordinare de cite ori este nevoie sau o cer imprejur[rile gi la
solicitarea Comitetului Executiv sau a preqedintelui FMF.
(3) Pregatirea salii de gedin(d, coresponden! a generala gi arhiva qedinlelor
sunt in responsabilitatea secretarului Comitetului care este desemnat din
rtndul membrilor de cdtre preSedinte .
(4) Secretarul Comitetului este asigurat de cdtre secretariatul sau
responsabilul FMF cu toate cele necesare unei bune activitili.

Art. 7. in funcJie de con{inutul documentelor prevdzut a fi dezbatute in
gedin{a Comitetului, acesta prin intermediul secretariatului IrMF, cu
concursul pregedintelui sau secretarului General al FMF, poate adresa

reprezentan{ilor unor entitdti, publice sau private propunerea de
participare in calitate de invitali la gedinla respectivd.

Art. 8. (1) Prezen{a membrilor Comitetului, la gedin(ele Ia care au fost
convoca!i, este obligatorie.
(2) In cazul in care un membru al Comitetului nu poate parlicipa la o
gedinJ6, din motive obiective, el trebuie sd il anunle pe pre$edintele sau
secretarul Comitetului, cu minimum24 de ore inainte de data desfdqurdrii
gedinJei.

(3) In cazul in care membrul Comitetului, aflat in situa{ia prevdzutd, la
alin. (2), solicita pregedintelui, in scris, participarea unui inlocuitor,
persoana respectivd va avea calitatea de invitat.
(4) $edinla se considerd statutarS, lucrativd gi deliberativd dacd sunt
prezenJi minimum 3 membri ai Comitetului din 5 membri numi{i, inclusiv
pregedintele ; in caz contrar, gedinla se reprogrameazl.

(5) in cazul a 5 absenJe consecutive la gedinJe, ale unui membru al
Comitetului, pregedintele Comitetului poate propune Comitetului
Executiv sau pregedintelui FMF revocarea gi inlocuirea membrului
respectiv.

Membrti Comitetului pot beneficia de decontarea de cdtre FMF a
cheltuielilor de deplasare qr cazare, in condiliile gi limitele prevdzute de
legislalia naJionald, dectzia Comitetului Executiv sau regulamentele
FMF, in cazul in care gedinla se desfdgoard in alta localitate decdt in cea
de domiciliu a acestora sau a sediului FMF..

Art.

9'.

Art. 10. in cadrul gedin(elo r

Comitetului se dezbat,

in

principal,

urmdtoarele categorii de documente:
a) proi'ecte de reglementdri in domeniul jurisprudentei sportive;
b) propuneri pentru noi reglementdri sau pentru imbundtdlirea normelor
existente;
c) mdsuri qi acJiuni pe care FMF igi propune sd le intreprindS, conform

competen{elor gi responsabilitatrilor sale, in vederea realizarii sau
implimentarii noilor strategii gi proiecte de promovare qi popularizare
fotbalului moldovenesc,
d) cadrul de reglementare internaJional gi european in domeniul dat,
e)implimentarea unor proiecte de stimulare gi colaborare in domeniul
fotbalului .
f)implimentarea noilor standarde internaJionale in domeniu.
g)solu(ionarealitigiilor dintre pdt4t prin conciliere/impdcare gi incheierea
drept rezultat a unei tranzac\ii de impdcare.
4. PROCEDURA DE LUCRU

Art. 11. (1) Programul de reglementdri al FMF, precum gi eventualele
modificari sau completari ale acestuia
prin grija secretariatului acestuia.

se

transmit membrilor Comitetului,

-Actele gi deciziile Comitetului se transmit organelor FMF gi altor
institulii prin intermediul Secretariatului FMF.
(2) Publ rcarea pe site-ul FMF a unor proiecte de reglementdri, supuse
dezbaterii publice, va fi anun{atd membrilor Comitetului, prin email,telefon sau fax, de cdtre secretariatul acestuia.

Art. 12. Convocarea pentru participare la gedinJa Comitetului, impreund
cu documentele prevdzute pentru dezbatere in gedin{a respectivd gi
ordinea de zi dupa caz, se transmit membrilor Comitetului,prin e-mail sau
fax, de cdtre secretarul Comitetului, cu cel pulin 3 ztle lucrdtoare inainte
de data gedin{ei,

Art. 13. Membrii Comitetului transmit

secretarului observaliile asupra
documentelor de discu{ie, cu cel pulin o zi lucrdtoare inainte de data
gedinlei la care au fost convoca{i.

Art. 14. (l)

Odata cu transmiterea de observalii, conform prevederilor
art.l3, membrii Comitetului pot solicita FMF invitarea la gedinfa a
reprezentanJilor unor entitdli publice sau private.
(2) FMF analizeazd solicitarile membril or Comitetului Si stabilegte in
timp util, dupd caz, invitalii la gedinJa.
(3) Anun\area invitalilor, pentru participare la gedin{6, este asigurata de
secretari atul C omit etului s au prin intermed iul s e cr etar iatului F MF .
se desfbqoard in locul, Ia data gi la ora
stabilite prin convocarea fbcuta de pregedintele Comitetului.

Art. f 5. $edinlele Comitetului
Art.

16.Dacd,. in cadrul qedin\ei Comitetului, este necesard menlionarea
unor informalii, pe care pregedintele Comitetului sau inlocuitorul acestuia
le declard ca fiind confiden{iale, informafiile respective vor fi prezentate
exclusiv membril or Comitetului .

Art. 17. (1) $edin{a Comitetului se inregistreazd gi se arhiveazd in format
electronic sau pe suport de hirtie, la necessitate, de cdtre secretarul
Comitetului.
- Problemele de pe ordinea de zi sunt supuse dezbaterri, fiecare
membru avdnd dreptul sd iqi suslind punctul de vedere.
- Toate propunerile redactate se supun aprobdrii prin vot deschis.
- HotdrArile Comitetului au caracter consultativ qi sunt inaintate FMF
sau organelor sale in vederea luarii deciziei de a fi sau nu puse in
aplicare.
- Copiile qi extrasele acestora se elibereazd, la cerere, numai cu
av tzul pre gedintelui C omitetului.

.,
(2) Secretarul Comitetului redacteazd procesul verbal al gedinfei, actele
gi deciziile Comitetului, in termen de trei zile lucrdtoare de la data
desfdgurdrii acesteia.
(3) Procesul Verbal al gedinlei con(ine urmdtoarele informa(ii:
a) obiectr-rl gedinJei;
b) participanJii: membrii prezen\i at Comitetului, precum gi invitalii;
c) preze.ntarea succintd a dezbaterilor din cadrul qedin{ei.
d)actele gi documentele anahzate in cadrul gedinJei;
e)tranzacliile de impacare sau acordul de conciliere aprobat de cdtre pd$t,
f) alte aspect ale gedinlei.
(4) Procesul Verbal qedinfei este semnat de cdtre membrii Comitetului Ia
urmdtoarea gedinfa.

acces a$fi la arhiva electronicd a
inregistrdrilor, cAt gi 1a procesele verbale ale gedin{elor Comitetului in

(5) Membrit Cornitetului au

conformitate cu prev ederile prezentului regulament.
Art. lS. (1) Secretarul Comitetului constituie cAte un dosar pentru fiecare
gedinJ[ a Comitetului.
(2) Dosarul gedin{ei va cuprinde:
a) Convo carea gi ordinea de zi pentru gedinfd.
b) Documentele de discutat, in forma supusd dezbaterli.
c) Procesul verbal al gedinJei, semnatd de membrii Comitetului sau
acordurile de conciliere, tranzacliile de impdcare aprobate de cdtre pdrli
sau propuse de cdtre comisie.
d) Corespondenla cu membrii Comitetului, desfbguratd in legdturd cu
gedinla.

e) IngtiintArile primite de la membrii Comitetului, privind neparticiparea
la qedinJa.
f) Alte documente relevante privind organizarea gi desfdqurarea gedin(ei.

s. DrsPoztTrt FTNALE

Art.

19. Aprobarea acestui Regulament, precum gi modificarea I

completarea unor prevederi ale acestuia se fac prin decizie a Comitetului
Executiv al FMF.
Art,20. Adoptarea si intrarea in vigoare
1) Prezentul regulament a fost adoptat de cdtre Comitetul Executiv
2017 .
al FMF la data
2) Prezentul regulament va intra in vigoare la data adoptarii gi se
va aplica tuturor situaJiilor dupd'aceastd data gi de la data publicarii pe
site-ul oficial al FMF.
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