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DECIZIA COMISIEI CENTRALE DE DISCIPLINĂ 

A FEDERAȚIEI ROMÂNE DE BASCHET 

pronunțată în 07.10.2021 

 

 

Membrii Comisiei Centrale de Disciplină prezenți la ședință: 

DeMaio Leontin – Președinte 

Ionescu Radu Claudiu – Membru 

Caraion Mihail – Membru 

 

 

 

 

Memoriul nr. 1698/30.08.2021 

Chirita Nicolae, Coveanu Ligia-Lucia 

Druga Viorel, Ionescu Liviu-Sile 

Maciucă Marian, Oprea Viorel 

Ștefan Roxana 

 

 

Referitor la: 

Transferul unor sportivi de la clubul ABC LEII BUCUREȘTI 
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I. CIRCUMSTANȚIEREA SITUAȚIEI DE FAPT 

Prin intermediul Sesizării nr. 1698 din 30.08.2021, Chirita Nicolae, Coveanu Ligia-Lucia Druga 

Viorel, Ionescu Liviu-Sile Maciucă Marian, Oprea Viorel Ștefan Roxana, în calitate de părinți ai 
sportivilor legitimația la clubul de baschet ABC LEII BUCUREȘTI au solicitat Comisiei Centrale de 

Disciplină aprobarea transferului sportivilor de la clubul menționat la alte cluburi, fără aplicarea 
grilei de transfer aprobată de Federația Română de Baschet. 

Astfel, petenții au comunicat că din motive financiare minorii nu mai pot participa la 

antrenamente, dar dorindu-și o continuare a activității sportive, solicită transferul la alte cluburi 
care nu pot plăti grila de transfer. 

De asemenea, petenții au menționat că nu au contract încheiat cu ABC LEII BUCUREȘTI, și-au 
respectat obligațiile financiare față de acesta, plătind cotizația lunară și o serie de cheltuieli 

solicitate de club. 

În probațiunea, petenții au depus o serie de chitanțe și extrase de cont care dovedesc plata 
cotizațiilor e membru al clubului ABC LEII BUCUREȘTI, precum și achitarea unor sume pentru 
cheltuielile ocazionate cu participare la unele turnee de baschet. 

 

II. POZIȚIA SUBIECTULUI SESIZĂRII 

În data de 05.10.2021, dl. Amăriucăi Bogdan, în calitate de reprezentant legal al clubului ABC 
LEII BUCUREȘTI a fost citat pentru audierea stabilită în cadrul ședinței Comisiei din data de 
07.10.2021. 

Citarea s-a efectuat în mod legal, prin e-mail, în concordanță cu dispozițiile art. 20.1 din 

Regulamentul de Disciplină, potrivit cărora: ”Citarea și comunicarea actelor de procedură se face 
prin intermediul oricărui mijloc de comunicare care asigură dovada transmiterii acestora, dar de 
obicei se va folosi e-mailul.” coroborat cu prevederile art. 20.3 din același act normativ, potrivit 
cărora: ”Părțile vor fi citate cu cel puțin 24 de ore înaintea datei la care va avea loc ședința Comisiei 

Centrale de Disciplină.” 

În cadrul audierii, dl. Amăriucăi Bogdan a invocat necompetența Comisiei Centrale de Disciplină 

de a soluționa cererea petenților, considerând că această solicitare trebuie să fie soluționată de 

Comisia de Competitii, Legitimari, Transferari si Omologari. 

 

III. CONSIDERENTELE DECIZIEI COMISIEI DE DISCIPLINĂ 

 
A. Competența 

Se constată că subiectul sesizării a contestat competența Comisiei Centrale de Disciplină a 
Federației Române de Baschet de a cerceta cererea petenților. 



                                                                                                                                                           

Page 3 of 3 
 

 

Având în vedere acest aspect, precum și faptul că Memoriul nr. 1698/30.08.2021 depus de 
Chirita Nicolae, Coveanu Ligia-Lucia Druga Viorel, Ionescu Liviu-Sile Maciucă Marian, Oprea 
Viorel Ștefan Roxana conține o cerere referitoare la transferul unor sportivi, nicidecum o sesizare 

cu privire la posibile fapte care pot constitui abateri disciplinare, Comisia Centrală de Disciplină 
va admite excepția necompetenței funcționale și va declina competența de soluționare a cererii 

Comisiei de Competitii, Legitimari, Transferari si Omologari. 

B. Decizia Comisiei Centrale de Disciplină 

Comisia Centrală de Disciplină a Federației Române de Baschet, în urma analizării următoarelor 
documente:  

-    Memoriul nr. 1698/30.08.2021 depus de Chirita Nicolae, Coveanu Ligia-Lucia Druga Viorel, 
Ionescu Liviu-Sile Maciucă Marian, Oprea Viorel Ștefan Roxana 

-   Punct de vedere exprimat în cadrul ședinței de reprezentantul legal al ABC LEII BUCUREȘTI – dl. 
Amăriucăi Bogdan 

DISPUNE 

Declinarea competenței de soluționare a cererii referitoare la transferul sportivilor din cadrul 
clubului ABC LEII BUCUREȘTI la alte cluburi de baschet, fără aplicarea grile de transfer, către 
Comisia de Competitii, Legitimari, Transferari si Omologari. 

Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi și poate fi atacată cu apel, în 3 zile de la comunicare, 
în conformitate cu prevederile art. 23.8 din Regulamentul de Disciplină al Federației Romane de 
Baschet. 

Pronunțată în data de 07.10.2021, în cadrul ședinței Comisiei Centrale de Disciplină a Federației 

Române de Baschet. 

 

Președinte 

Leontin DeMaio 

 

Membri 

Radu Claudiu Ionescu                              Mihail 
Caraion   


