Anexa 1 la convocator
Forma sintetica a modificărilor la statutul F.R.O.,
Adunarea Generală Ordinară 2021
Forma inițială a articolului este scrisă cu caractere în format italic, forma modificată a articolului este scrisă cu
caractere in format normal.
La partea introductivă privind termenii, se adaugă:
13.
„MAJORITATE SIMPLĂ” - mai mult de jumătate din numărul voturilor sau a punctelor de vot, după caz
14.
„MAJORITATE CALIFICATĂ” - minim 2/3 din numărul voturilor sau a punctelor de vot, după caz.
Articolul 13 alin 1 se modifica dupa cum urmeaza:
(1) Orientarea este disciplina sportiva ce constă în parcurgerea unui traseu, cu forţe proprii, ne-motorizate (cu
excepţia scaunelor cu rotile), într-un teren necunoscut, materializat printr-o succesiune de posturi de control între
care sportivul alege ruta cu ajutorul hărţii şi al busolei.
Orientarea este recunoscută de Comitetul Internaţional Olimpic (C.I.O.), şi respectă Carta Olimpică. Ea cuprinde
următoarele ramuri sportive: Orientare în alergare, Orientare-Schi, Orientare-Mountain Bike (MTBO), Orientare
pentru persoane cu nevoi speciale.
(1) Orientarea este disciplina sportiva ce constă în parcurgerea unui traseu, cu forţe proprii, ne-motorizate (cu
excepţia scaunelor cu rotile), într-un teren necunoscut, materializat printr-o succesiune de posturi de control între
care sportivul alege ruta cu ajutorul hărţii şi al busolei. Orientarea este recunoscută de Comitetul Internaţional
Olimpic (C.I.O.) şi respectă Carta Olimpică. Ea cuprinde următoarele ramuri sportive: Orientare în Alergare,
Orientare-Schi, Orientare-Mountain Bike (MTBO), Orientare pentru persoane cu dizabilități.
Articolul 30 alin (3) se modifica dupa cum urmeaza:
(3) Adunarea Generală ordinară de alegeri are loc odată la patru ani
(3) Adunarea Generală Ordinară anuală va fi și de alegeri, o dată la 4 ani, și va include, la finalul acesteia, alegerea
membrilor Consiliului Director, pentru un mandat de 4 ani.
Articolul 31 se modifică după cum urmează:
(1) Adunarea Generală se compune din membrii afiliaţi, care au drept de vot egal, astfel:
– Un delegat cu drept de vot pentru fiecare membru afiliat; Delegatul trebuie sa fie membru al structurii
sportive pe care o reprezinta
(1)

Adunarea Generală se compune din membrii afiliaţi, care au drept de vot diferențiat pe puncte valorice
conform art. 40 alin. (6), astfel: un delegat cu drept de vot pentru fiecare membru afiliat. Delegatul trebuie să
aibă vârsta peste 18 și să fie membru în conducere, angajat sau sportiv legitimat în cadrul structurii
sportive pe care o reprezintă.
(2) Numele delegaţilor desemnați să reprezinte interesele membrului afiliat, trebuie comunicate la secretariatul
federaţiei cu minim 5 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Aceştia se vor prezenta la Adunarea
Generală cu mandat scris emis de membrul afiliat respectiv.
(2) Numele delegaţilor desemnați să reprezinte interesele membrului afiliat, trebuie comunicate la secretariatul
federaţiei cu minim 5 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Aceştia se vor prezenta la Adunarea
Generală cu mandat scris emis de membrul afiliat respectiv, pentru Adunarea Generală respectivă.
(3) Delegații care nu au fost comunicați în termen nu pot participa la Adunarea Generală. Este permisă comunicarea
mai multor nume de posibili delegați, membrul urmand a fi reprezentat de unul dintre ei.
(4) În cazul adunării generale reconvocate conform art. 35.(2), pot participa toți delegații prezenți, cu mandat scris.
Alineatele (3) și (4) se renumerotează cu (5), respectiv (6).
(5) Este interzis votul prin corespondenţă, prin împuternicire (procură) sau altă modalitate.
(7) Este interzis votul prin corespondenţă sau prin împuternicire (procură). În situații excepționale, Consiliul Director
poate decide desfășurarea Adunărilor Generale integral prin videoconferință
Articolul 32 alineatele 2, 4 și 5 se modifică după cum urmează
(2) Convocarea va cuprinde data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a Adunării Generale precum și data, ora
și locația la care va fi reconvocată în situația în care la prima adunare nu se întrunește cvorumul statutar,
ordinea de zi rămânând aceeași.
(2) Convocarea va cuprinde data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a Adunării Generale precum și modul de
desfășurare a Adunării Generale, în situația prevăzută de art. 35 (2).

(4) Pot fi introduse propuneri şi cereri pe ordinea de zi a Adunării Generale numai de către Consiliul Director şi
membrii afiliaţi cu condiţia ca acestea să fie înaintate la secretariatul F.R.O. cu cel puţin 10 zile înainte de
adunare. Propunerile pentru completarea şi/sau modificarea ordinii de zi se supun votului Adunării Generale.
Ordinea de zi a Adunării Generale poate fi completată şi/sau modificată numai cu votul a 2/3 din membrii
afiliaţi prezenţi.
(4)Pot fi introduse propuneri şi cereri pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare numai de către Consiliul Director
şi membrii afiliaţi cu condiţia ca acestea să fie înaintate la secretariatul F.R.O. cu cel puţin 10 zile înainte de
adunare. Propunerile pentru completarea şi/sau modificarea ordinii de zi se supun votului Adunării Generale.
Ordinea de zi a Adunării Generale poate fi completată şi/sau modificată numai cu majoritate calificată de voturi
din membrii afiliaţi prezenţi.
(5) Propunerile sau problemele care nu au fost înaintate la secretariatul F.R.O. în termen pot fi incluse în ordinea
de zi numai dacă sunt generate de actiuni care au avut loc cu cel mult 10 zile inainte de data desfășurării
Adunării generale, cu condiţia ca 2/3 din numărul voturilor exprimate să hotărască în acest sens.
(5) Propunerile sau problemele care nu au fost înaintate la secretariatul F.R.O. în termen pot fi incluse în ordinea de
zi numai dacă sunt generate de actiuni care au avut loc cu cel mult 10 zile inainte de data desfășurării Adunării
generale, cu condiţia ca o majoritate calificată de voturi exprimate să hotărască în acest sens
Articolul 33 - Adunarea Generală Extraordinară se modifică la alineatele 1, 2, 3, 4, 6 și 8 astfel:
(1) Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată oricând de Consiliul Director prin hotărârea a 2/3 din
membrii săi.
(1) Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată oricând de Consiliul Director prin hotărârea majorității
calificate a membrilor săi.
(2) Consiliul Director trebuie să convoace o Adunare Generală extraordinară dacă 1/2 + 1 din membrii afiliaţi care
o compun, conform art. 31, alin (1), solicită aceasta prin cereri scrise din partea membrilor, înaintate la
secretariatul F.R.O.
(2) Consiliul Director trebuie să convoace o Adunare Generală extraordinară dacă majoritatea simplă din membrii
afiliaţi care o compun, conform art. 31, alin (1), solicită aceasta prin cereri scrise din partea membrilor,
înaintate la secretariatul F.R.O.
(3)

(3)

(4)

(4)

Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată şi ca urmare a depunerii unei moţiuni de neîncredere
semnată de cel puţin 1/2 + 1 din membrii afiliaţi care o compun. Moţiunea de neîncredere poate fi depusă în
cazul unor măsuri neregulamentare adoptate de Consiliul Director sau în legătură cu activitatea unor organe
ale F.R.O.
Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată şi ca urmare a depunerii unei moţiuni de neîncredere
semnată de cel puţin o majoritate simplă din membrii afiliaţi care o compun. Moţiunea de neîncredere poate
fi depusă în cazul unor măsuri neregulamentare adoptate de Consiliul Director sau în legătură cu activitatea
unor organe ale F.R.O.
Adunarea Generală extraordinară trebuie să aibă loc în termen de maximum 30 zile de la data când s-a
hotărât convocarea acesteia sau au fost înaintate cererile. Ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare
va fi comunicată odată cu anunţarea acesteia.
Adunarea Generală extraordinară trebuie să aibă loc în termen de minimum 15 zile și maximum 30 zile de la
data când s-a hotărât convocarea acesteia sau au fost înaintate cererile. Ordinea de zi a Adunării Generale
extraordinare va fi comunicată odată cu anunţarea acesteia.

Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată de M.T.S. în următoarele situații:
a. dacă mai mult de jumatate din numărul membrilor Consiliului Director nu-și mai exercită oficial
atribuțiunile (ex. demisie);
b. la cererea M.T.S în condițiile prevăzute de lege;
(6) Adunarea Generală extraordinară mai poate fi convocată și condusă, exclusiv, de către Președintele în funcție,
sau, în lipsa acestuia, de către Secretarul General, sau, în lipsa acestora, a unuia dintre vicepreședinți, în
următoarele situații:
• dacă mai mult de trei membri aleși ai Consiliului Director nu-și mai exercită oficial atribuțiunile și
aceasta nu se poate convoca printr-o ședință de Consiliu statutară (de exemplu revocare sau demisie);
• la cererea M.T.S în condițiile prevăzute de lege.
(6)
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(8)

Alineat nou:
Ordinea de zi a unei Adunări Generale extraordinare va include numai problemele care au determinat
necesitatea convocării ei. Nici o altă problemă, în afara celor incluse pe ordinea de zi, nu se poate aborda în
cadrul unei astfel de Adunări.

Articolul 34 alineatul (2) se abrogă, fiind mutat la art. 33
(2)
Ordinea de zi a unei Adunări Generale extraordinare va include numai problemele care au determinat
necesitatea convocării ei. Nici o altă problemă, în afara celor incluse pe ordinea de zi, nu se poate aborda în
cadrul unei astfel de adunări.
Articolul 35 alineatele 1, 2, și 4 se modifică după cum urmează:
(1) O Adunare Generală este statutar constituită şi are putere de decizie în prezenţa a 1/2 + 1 din numărul total al
membrilor afiliaţi.
(1) O Adunare Generală este statutar constituită şi are putere de decizie în prezenţa majorității simple din numărul
total al membrilor afiliaţi.
(2) Dacă la verificarea mandatelor se constată că Adunarea Generală nu întrunește cvorumul necesar, de 1/2 +1
din numărul total al membrilor afiliați, se va convoca o nouă adunare generală în termen de maxim 3 ore, care
se va desfașura în același loc și cu aceeași ordine de zi. În acest caz Adunarea Generală se va desfășura și va
avea putere de decizie, indiferent de numărul membrilor afiliati prezenţi”.
(2) Dacă la verificarea mandatelor se constată că Adunarea Generală nu întrunește cvorumul necesar, de majoritate
simplă din numărul total al membrilor afiliați, Adunarea Generală se va desfășura în termen de maxim 3 ore, în
același loc și cu aceeași ordine de zi. În acest caz Adunarea Generală va avea putere de decizie, indiferent de
numărul delegaților membrilor afiliati prezenţi” .
(4) Adunarea Generală este condusă de preşedintele federaţiei sau de Secretarul general. În lipsa acestora,Adunarea
Generală va hotărâ cu majoritate simplă cine va conduce şedinţa.
(4) Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Federaţiei, care poate desemna în acest sens, conform art. 46
(4), pe unul dintre vicepreședinți sau pe Secretarul general. În lipsa acestora, Adunarea Generală va hotărî cu
majoritate simplă cine va conduce şedinţa.
Articolul 36 alineatele 2, 3, 4 și 5 se modifică după cum urmează:
(1) Hotărârile Adunării Generale se iau cu 1/2+1 a voturilor membrilor afiliaţi prezenţi, în afară de cazurile de
mai jos în care este necesară:
a) O majoritate de 2/3 din numărul membrilor afiliați prezenţi, pentru:
– Modificări şi completări la statut;
– Excluderea membrilor afiliaţi;
b) O majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor afiliaţi prezenţi şi absenţi, pentru:
– Dizolvarea federaţiei;
(1) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor afiliaţi prezenţi, în afară de
cazurile de mai jos, în care este necesară:
a) O majoritate calificată din numărul membrilor afiliați prezenţi, pentru:
– Modificări şi completări la statut;
– Excluderea membrilor afiliaţi;
b) O majoritate calificată din numărul total al membrilor afiliaţi, prezenţi şi absenţi, pentru dizolvarea
federaţiei.
(2)
(2)

(3)

La adoptarea hotărârilor cu 1/2 +1 din voturile membrilor afiliați prezenți, abţinerile de la vot, nu sunt
numărate.
La adoptarea hotărârilor cu majoritate simplă din voturile membrilor afiliați prezenți, abţinerile de la vot sunt
numărate și fac parte din cvorumul necesar total.
Face excepţie, de la prevederile alin. (2) de mai sus, Adunarea Generală desfăşurată potrivit art. 35, alin. (2)
din prezentul statut, în cadrul căreia o hotărâre validă poate fi luată numai dacă întruneşte 1/2 +1 a voturilor
membrilor afiliaţi prezenţi.
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(3)

Hotărârile se adoptă prin vot deschis (de exemplu prin ridicarea mâinii sau a legitimaţiei de vot) sau secret
(de exemplu cu buletin de vot), în raport de modalitatea aprobată de Adunarea Generală.

(4)

Hotărârile se adoptă prin vot deschis (prin ridicarea mâinii – legitimaţiei de vot) sau secret (cu buletin de
vot), în raport de modalitatea aprobată de Adunarea Generală.
În cazul Adunării Generale desfășurată online, mijloacele de vot vor fi descrise prin instrucțiuni specifice,
unde se vor prezenta toate datele tehnice privind platforma electronică în cadrul căreia se va desfășura
Adunarea Generală, date ce trebuie transmise cu minim 10 zile înaintea desfășurării.

(4)

(5)

Propunerile trebuie să fie supuse la vot în ordinea în care au fost prezentate. Dacă pentru aceeaşi problemă
sunt mai mult de două propuneri, ele sunt supuse succesiv votării, iar fiecare delegat nu poate vota decât
pentru una dintre aceste propuneri.

(5)

Propunerile trebuie să fie supuse la vot în ordinea în care au fost prezentate. Dacă pentru aceeaşi problemă
sunt mai multe propuneri, ele sunt supuse votării în cadrul aceluiași scrutin, iar fiecare delegat nu poate vota
decât pentru una dintre aceste propuneri. În acest caz se adoptă propunerea cu cele mai multe voturi favorabile.

(7)

Votarea cu vot deschis se poate face prin apel nominal când cererea în acest sens este acceptată de 1/2 +1 a
voturilor delegaţilor cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală.
Votarea cu vot deschis se poate face prin apel nominal când cererea în acest sens este acceptată de o majoritate
simplă a voturilor delegaţilor cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală.

(7)

(8)
(8)

Nimeni nu este constrâns să voteze; cei care nu doresc să voteze vor fi consideraţi că se abţin de la vot.
Nimeni nu este constrâns să voteze; cei care nu votează vor fi consideraţi că se abţin de la vot.

Articolul 37 alin. (4) se modifică după cum urmează:
(4)
La stabilirea rezultatului votării se iau în calcul numai buletinele valabile returnate. Buletinele
necompletate şi buletinele anulate nu intră în calcul.
(4)
La stabilirea rezultatului votării se iau în calcul toate buletinele eliberate. Buletinele necompletate,
nereturnate, incomplete și/sau greșit completate vor fi anulate și se menționează distinct acest lucru în
procesul-verbal. La final, se face verificarea numărului total de voturi exprimate.
Articolul 38 alineatele 1, 7, 8, 9 se modifică după cum urmează:
(1) Pentru alegerea tuturor componenţior C.D., numai membrii afiliaţi pot propune candidaţi.
(1) Pentru alegerea tuturor componenţior C.D., numai membrii afiliaţi pot propune candidaţi. Un candidat nu
poate ocupa mai multe funcții în Consiliul Director.
(7) Pentru alegerea celor menţionaţi la alin. (1) este necesară obţinerea a 1/2 +1 a voturilor exprimate şi
validate.
(7) Pentru alegerea președintelui și a vicepreședinților, este necesară obţinerea a unei majorități simple a
voturilor exprimate, pentru fiecare funcție. În situaţia în care, după primul tur de scrutin, niciun candidat nu
obţine o majoritate simplă din numărul de voturi exprimate, se va organiza al doilea tur de scrutin, cu
participarea primilor doi candidaţi, care au obținut cele mai multe voturi. După al doilea tur de scrutin, va
fi declarat ales candidatul care obţine numărul cel mai mare de voturi. În caz de egalitate, se va repeta
scrutinul.
(8) În situaţia că, după primul tur de scrutin, nici un candidat nu obţine 1/2 + 1 din numărul de voturi exprimate
şi validate, se va organiza al doilea tur de scrutin cu participarea tuturor candidaţilor. După al doilea tur
de scrutin va fi declarat ales candidatul (candidaţii) care obţine numărul cel mai mare de voturi din totalul
voturilor exprimate şi validate. Dacă primii candidaţi au obţinut un număr egal de voturi, va avea loc un al
treilea tur de scrutin, care se va desfăşura doar între ei.
(8) Pentru alegerea celorlalți membri ai Consiliului Director, după primul tur de scrutin, candidații care au
obținut o majoritate simplă sunt declarați membri, iar, pentru completarea locurilor rămase, se va organiza
un al doilea tur de scrutin, cu participarea tuturor candidaţilor rămași în cursă. După al doilea tur de scrutin,
vor fi declarați aleși candidaţii care obţin numărul cel mai mare de voturi din totalul voturilor exprimate.
Dacă un număr de candidaţi au obţinut un număr egal de voturi pentru ultimele locuri vacante, va avea loc
un al treilea tur de scrutin, care se va desfăşura doar între ei, până se va obține o departajare între aceștia.
(9) În cazuri temeinic justificate, candidaţii pot fi supuşi alegerii fără a fi prezenţi la Adunarea Generală
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(9) În cazuri temeinic justificate, candidaţii pot fi supuşi alegerii fără a fi prezenţi la Adunarea Generală. Se va
supune votului Adunării Generale, cu majoritate simplă, menținerea sau nu a candidaturilor celor absenți,
după caz
Articolul 40 alineatele 1, 2, 3, 6, 7 se modifică astfel, și se adaugă alineatul (8):
(1) Adunarea Generală hotărăşte în orice problemă a F.R.O., în condiţiile legii.
(1) Adunarea Generală hotărăşte în orice problemă a F.R.O., în condiţiile legii, și cu respectarea prezentului statut.
(2)

Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:
a) aprobă statutul F.R.O., modificările şi/sau completările acestuia, precum şi modificarea actului
constitutiv al federaţiei, cu avizul M.T.S.
b) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al F.R.O.
c) aprobă Regulamentul Disciplinar, precum şi modificările şi/sau completările acestora;
d) aprobă la propunerea Consiliului Director organigrama şi statul de funcţii al F.R.O.
e) aprobă programele strategice privind activitatea de Orientare din România elaborate pe perioade de
patru ani;
f) aprobă planurile anuale de activitate şi bugetul anual de venituri şi cheltuieli al federaţiei;
g) aprobă sistemul competiţional naţional, precum şi modificările acestuia;
h) alege preşedintele federaţiei, vicepreşedinţii şi membrii Consiliului Director; i) numeşte cenzorul;
j) are drept de control asupra Consiliului Director şi a cenzorului;
k) revocă mandatele membrilor Consiliului Director şi al cenzorului, precum şi ai celorlalte organe ale
F.R.O. când faptele lor pun în pericol interesele federaţiei, individual sau colectiv;
l) aprobă raportul privind activitatea Consiliului Director, bilanţul contabil şi descărcarea de gestiune
a Consiliului Director, raportul cenzorului;
m) aprobă procesul-verbal oficial al Adunării Generale;
n) decide, în ultimă instanţă, asupra suspendării şi excluderii membrilor federaţiei, potrivit prevederilor
prezentului Statut;
o) îşi dă acordul în legătură cu înfiinţarea structurilor sportive constituite prin asocierea cluburilor de
orientare - Asociaţiile Judeţene şi a Municipiului Bucureşti de Orientare;
p) hotărăşte în legătură cu dizolvarea federaţiei, lichidarea patrimoniului, conform legii;
q) îndeplineşte orice alte atribuţii, în conformitate cu prevederile prezentului Statut.
(2) Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:
a) aprobă statutul F.R.O., modificările şi/sau completările acestuia, precum şi modificarea actului constitutiv
al federaţiei, cu avizul M.T.S.
b) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al F.R.O.
c) aprobă Regulamentul Disciplinar, precum şi modificările şi/sau completările acestora;
d) aprobă la propunerea Consiliului Director organigrama şi statul de funcţii al F.R.O.
e) aprobă programele strategice privind activitatea de Orientare din România elaborate pe perioade de patru
ani;
f) aprobă planurile anuale de activitate şi bugetul anual de venituri şi cheltuieli al federaţiei;
g) aprobă sistemul competiţional naţional, precum şi modificările acestuia;
h) alege preşedintele federaţiei, vicepreşedinţii şi membrii Consiliului Director; i) numeşte cenzorul;
i) are drept de control asupra Consiliului Director şi a cenzorului;
j) revocă mandatele membrilor Consiliului Director şi al cenzorului, precum şi ai celorlalte organe ale
k) F.R.O. când faptele lor pun în pericol interesele federaţiei, individual sau colectiv;
l) aprobă raportul privind activitatea Consiliului Director, bilanţul contabil şi descărcarea de gestiune a
Consiliului Director, raportul cenzorului;
m) decide, în ultimă instanţă, asupra suspendării şi excluderii membrilor federaţiei, potrivit prevederilor
prezentului Statut;
n) îşi dă acordul în legătură cu înfiinţarea structurilor sportive constituite prin asocierea cluburilor de
orientare - Asociaţiile Judeţene şi a Municipiului Bucureşti de Orientare;
o) hotărăşte în legătură cu dizolvarea federaţiei, lichidarea patrimoniului, conform legii;
p) îndeplineşte orice alte atribuţii, în conformitate cu prevederile prezentului Statut.
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Procesul verbal al Adunării Generale, va cuprinde :
a) modalitatea prin care a fost convocată Adunarea Generală și caracterul acesteia;
b) anul, luna, ziua și locul desfașurării;
c) numărul membrilor prezenți;
d) componența prezidiului Adunării Generale;
e) ordinea de zi votată de Adunarea Generală;
f) dezbaterile și luările de cuvânt;
g) hotărârile adoptate;
h) orice alte activități desfășurate în Adunarea Generală.
Procesul verbal va purta semnătura președintelui FRO sau a persoanelor desemnate să conducă
Adunarea Generală și a persoanelor care au întocmit procesul verbal. Procesul verbal va fi înregistrat în registrul
FRO, a cărui consultare este permisă membrilor afiliați, reprezentanților MTS și altor organe abilitate de lege.
(3) Procesul verbal va purta semnătura președintelui FRO sau a persoanelor desemnate să conducă Adunarea
Generală și a persoanelor care au întocmit procesul verbal. Procesul verbal va fi înregistrat în registrul FRO,
a cărui consultare este permisă membrilor afiliați, reprezentanților MTS și altor organe abilitate de lege.
Procesul verbal al Adunării Generale va cuprinde:
a) modalitatea prin care a fost convocată Adunarea Generală și caracterul acesteia;
b) anul, luna, ziua și locul desfașurării;
c) numărul membrilor prezenți și valoarea punctului de vot pentru fiecare;
d) componența prezidiului Adunării Generale;
e) ordinea de zi votată de Adunarea Generală;
f) dezbaterile și luările de cuvânt;
g) hotărârile adoptate;
h) orice alte activități desfășurate în Adunarea Generală.
(3)

(6)
Adoptarea deciziilor in Adunarea Generala se face pe baza cvorumului necesar precizat pentru fiecare
situatie in parte. Valoarea nominala a votului membrilor F.R.O. in Adunarea Generala este diferentiata si este
determinata de importanta si valoarea sectiilor de orientare stabilite astfel:
a) Sectii de nivel international – promoveaza sportivi de categ. MF16, MF18, MF20 si MF21 de ani la loturile
nationale, sustin participarea acestora la competitiile internationale oficiale de Orientare
in alergare si Orientare schi (Campionate Europene si Mondiale de juniori, tineret si seniori si Cupe
Mondiale) in anul anterior desfasurarii Adunarii Generale, au minimum 10 sportivi legitimati care participa
la competitiile interne, la categoriile MF 12-21 ani si a realizat:
- minimum 3 clasari om/finala de Campionat European sau Campionat Mondial sau
- minimum 3 medalii la SEEOC sau
- minimum 1 loc 1 - 6 la Campionatul European sau Campionatul Mondial
- un vot egal cu 4 puncte
b) Sectii de nivel national – promoveaza si sustin participarea sportivilor de categ. MF14, 16, 18, 20 si/sau 21 de
ani la Campionatele Nationale, au minimum 10 sportivi legitimati care participa la competitiile interne, la
categoriile M-F 12-21 ani si a cumulat minimum 40 clasari om/finala la Campionatele Nationale:
- un vot egal cu 3 puncte
c) Sectii de nivel regional – au minim 10 sportivi legitimati care participa la competitii
- un vot egal cu 2 puncte
d) Sectii de nivel local: un vot egal cu 1 punct
e) Asociatiile Judetene (AJO) si a Municipiului Bucuresti (AMOB):
- un vot egal cu 1 punct
Stabilirea valorii nominale a votului: Consiliul Director stabileste anual pe baza rezultatelor si a criteriilor
enuntate nivelul sectiilor de orientare, le publica pentru a fi aprobate de Adunarea Generala. Criteriile pot fi
modificate anual, se propun de catre Consiliul Director si se aproba de Adunarea Generala.
(6)

Adoptarea deciziilor in Adunarea Generala se face pe baza cvorumului necesar precizat pentru fiecare situatie
in parte. Valoarea nominala a votului membrilor F.R.O. in Adunarea Generala este diferentiata si este
determinata de importanta si valoarea sectiilor de orientare stabilite astfel:
a) Secții de nivel internațional – un vot egal cu 4 puncte – promoveaza sportivi de categ. MF16,
MF18, MF20 si MF21 de ani la loturile nationale, susțin participarea acestora la competițiile internaționale
oficiale de Orientare în Alergare și Schi-Orientare (Campionate Europene și Mondiale de juniori, tineret si
seniori și Cupe Mondiale), în anul anterior desfășurării Adunării Generale, și au minimum 10 sportivi
legitimați, care participă la competițiile interne, la categoriile MF 12-21 ani și au realizat:
- minimum 3 clasari în finală de Campionat European sau Campionat Mondial, sau
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- minimum 3 medalii la S.E.E.O.C., sau
- minimum 1 loc 1 - 6 la Campionatul European sau Campionatul Mondial;
b) Secții de nivel național – un vot egal cu 3 puncte – promoveaza si sustin participarea sportivilor de
categ. MF12, 14, 16, 18, 20 si/sau 21 de ani la Campionatele Nationale, au minimum 10 sportivi
legitimați care participa la competitiile interne, la categoriile M-F 12-21 ani si a cumulat minimum
40 clasari om/finala la Campionatele Nationale;
c) Secții de nivel regional – un vot egal cu 2 puncte – au minim 10 sportivi legitimati care participa la
competitii.
d) Secții de nivel local: un vot egal cu 1 punct;
e) Asociatiile Judetene (AJO) și a Municipiului Bucuresti (AMOB): un vot egal cu 1 punct.
(7) Stabilirea valorii nominale a votului: Consiliul Director întocmește anual, pe baza rezultatelor si a criteriilor
enunțate la alineatul (6) din anul competițional anterior, lista cu valoarea nominală a votului fiecărui membru.
Lista va fi publică în maxim 5 zile de la convocarea Adunării Generale, cu drept de contestare în termen de
10 zile de la publicare.
(8) Contestațiile depuse în termen se vor soluționa prin decizie de Consiliu Director în termen de 5 zile, lista
devenind finală cu minim 7 zile înainte de Adunarea Generală. Contestațiile depuse după termenul stabilit nu
se pot lua în considerare.
Articolul 43 alineatele 1, 2, 3 și 7 se modifică astfel:
(1) Consiliul Director se întruneşte de cel puţin 4 ori pe an sau ori de câte ori este necesar, sub conducerea
preşedintelui.
(1) Consiliul Director se întruneşte fizic sau online, de cel puţin 4 ori pe an sau ori de câte ori este necesar, sub
conducerea preşedintelui.
(2)

(2)

(3)
(3)

(7)
(7)

Consiliul Director este statutar constituit în prezenţa a şase membri. Membrii C.D. care, pe parcursul unui an
calendaristic, nu participă la cel puţin jumătate din numărul şedinţelor, îşi pierd, de drept, calitatea de
membru.
Consiliul Director este statutar constituit în prezenţa a cinci membri. Membrii C.D. care, pe parcursul unui an
calendaristic, nu participă la cel puţin jumătate din numărul şedinţelor, îşi pierd, de drept, calitatea de membru.
Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu ½ + 1 din numărul voturilor exprimate. În caz de egalitate, decide
votul preşedintelui.
Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritate simplă din numărul voturilor exprimate. În caz de
egalitate, decide votul preşedintelui.
Membrii Consiliului Director nu au drept de vot dacă în cadrul acestuia se decide asupra unui litigiu în care
sunt implicați ei sau clubul din care fac parte.
Membrii Consiliului Director nu au drept de vot, dacă în cadrul acestuia se decide asupra unui subiect sau
litigiu în care sunt implicați ei sau clubul din care fac parte.

Articolul 44 alineatele 4 (d) și 8 se modifică astfel:
(4) Principalele atribuţii ale Consiliului Director sunt:
d. stabileşte calendarul sportiv naţional anual; organizează campionatele şi competiţiile de Orientare de
nivel naţional;
d. stabileşte calendarul sportiv naţional anual; organizează campionatele şi competiţiile de Orientare de
nivel naţional, cu resursele proprii ale F.R.O. sau cu sprijinul unui partener local;
(8) Deciziile Consiliului Director în cazurile menţionate la alin (5), (6) şi (7) se iau cu 2/3 din voturile tuturor
membrilor săi.
(8) Deciziile Consiliului Director în cazurile menţionate la alin (5), (6) şi (7) se iau cu majoritate calificată din
voturile tuturor membrilor săi.
Articolul 48 alineatele 2 și 7 se modifică astfel:
(2) Comisiile şi Colegiile sunt organisme de specialitate subordonate Consiliului Director, constituite pe domenii
de activitate astfel:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
(2)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
(7)
(7)

Comisia de Orientare – Schi (Ski Orienteering);
Comisia de Orientare – Mountain Bike (MTB-O);
Comisia de Promovare, Dezvoltare şi Mass-media;
Comisia de Competiţii, Hărţi;
Colegiul de Arbitri;
Comisia pentru Statutul Sportivilor (legitimări, transferări şi clasificări sportive);
Comisia de Disciplină;
Colegiul Antrenorilor;
Comisia Sportivilor de Elită;
Comisia Medicală;
Comisia Anti – Doping;
Comisia de Apel.
Comisiile şi Colegiile sunt organisme de specialitate subordonate Consiliului Director, constituite pe domenii
de activitate astfel:
Comisia de Orientare – Schi (Ski Orienteering);
Comisia de Orientare – Mountain Bike (MTB-O);
Comisia de Promovare, Dezvoltare şi Mass-media;
Comisia de Competiţii, Hărţi;
Colegiul Central al Arbitrilor;
Comisia de Disciplină;
Colegiul Antrenorilor;
Comisia Sportivilor de Elită;
Comisia Medicală și de Anti–Doping;
Comisia de Apel.
Hotărârile Comisiilor şi Colegiilor se adoptă cu 1/2 + 1 din numărul voturilor membrilor prezenţi la
reuniunea respectivă.
Hotărârile Comisiilor şi Colegiilor se adoptă cu majoritate simplă din numărul voturilor membrilor prezenţi
la reuniunea respectivă.

Articolul 49 alineatul 3 se modifică transformând alineatul 4 în litera g) a alineatului 3), și adăugând un nou alineat
(4), după cum urmează:
(3)
Sarcinile secretarului general vor fi specificate în fişa postului aprobată de Consiliul Director.
Principalele atributii sunt:
a. asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Director și prezintă, acestuia, lunar raport
de activitate;
b. răspunde operativ la cerințele formulate de M.T.S.;
c. în îndeplinirea atribuțiilor sale colaborează cu toate structurile care au atribuții în domeniul
activității sportive de la nivel național și local;
d. organizează activitatea de control și sprijin a loturilor naționale și structurilor afiliate, prezentând
Consiliului Director, concluzii și propuneri;
e. asigură buna desfășurare a ședințelor Adunării Generale și ale Consiliului Director;
f. reprezintă și angajează legal federația prin delegarea de competentă a președintelui;
(4)
Este ordonatorul de credite al federaţiei şi este persoana care răspunde de executarea contractului
cu M.T.S
(3)
Sarcinile secretarului general vor fi specificate în fişa postului aprobată de Consiliul Director.
Principalele atributii sunt:
a. asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Director și prezintă, acestuia, lunar raport de
activitate;
b. răspunde operativ la cerințele formulate de M.T.S.;
c. în îndeplinirea atribuțiilor sale colaborează cu toate structurile care au atribuții în domeniul activității
sportive de la nivel național și local;
d. organizează activitatea de control și sprijin a loturilor naționale și structurilor afiliate, prezentând
Consiliului Director, concluzii și propuneri;
e. asigură buna desfășurare a ședințelor Adunării Generale și ale Consiliului Director;
f. reprezintă și angajează legal federația prin delegarea de competență a președintelui;
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g. Este ordonatorul de credite al federaţiei şi este persoana care răspunde de executarea contractului cu
M.T.S.
(4)
Sarcinile oricărui alt personal salariat încadrat vor fi specificate în fişa postului, aprobată de
Consiliul Director.
Articolul 57 alineatul 3 se modifică astfel:
(3)
Un membru afiliat care nu şi-a achitat cotizaţia până la data de 1 martie a fiecărui an este automat
suspendat de către Consiliul Director, ceea ce conduce, implicit, la ridicarea dreptului de participare în
competiţii, precum şi a dreptului de reprezentare în organele F.R.O. După plata cotizaţiei cu majorările
aferente hotărârii Consiliului Director, membrul afiliat în cauză îşi reintră imediat în drepturile sale.
(3)
Un membru afiliat care nu şi-a achitat cotizaţia până la data de 1 martie a fiecărui an este automat
suspendat, ceea ce conduce, implicit, la ridicarea dreptului de participare în competiţii, precum şi a dreptului
de reprezentare în organele F.R.O. După plata cotizaţiei pentru anul în curs și a eventualelor restanțe, cu
majorările aferente hotărârii Consiliului Director, membrul afiliat în cauză îşi reintră imediat în drepturile
sale.
Articolul 65 se modifică după cum urmează:
Deciziile pronunţate în materie disciplinară de ultimă instanţă a F.R.O., pot fi atacate la Comisia Naţională
de Disciplină Sportivă, în condiţiile Legii nr. 551/2004.
Deciziile pronunţate în materie disciplinară de ultimă instanţă a F.R.O., pot fi atacate la Comisia Naţională de
Disciplină Sportivă, în condiţiile Legii nr. 551/2004 actualizate.
Articolul 70 alin (3) se modifică după cum urmează:
(3)
Excluderea unui membru afiliat al F.R.O. se pronunţă cu ½ + 1 din voturile exprimate de delegaţii cu
drept de vot prezenţi la Adunarea Generală respectivă.
(3)
Excluderea unui membru afiliat al F.R.O. se pronunţă în condițiile articolului 36 alin (1) din prezentul
statut.
Articolul 71 alin (2) se modifică după cum urmează:
(2) Excluderea unui oficial se poate pronunţa numai cu 2/3 din voturile tuturor membrilor Consiliului Director.
(2) Excluderea unui oficial se poate pronunţa numai cu o majoritate calificată din voturile tuturor membrilor
Consiliului Director.
Articolul 74 alin (2) se modifică după cum urmează:
M.T.S. numeşte delegaţi în cadrul structurilor sportive persoane juridice de drept privat de utilitate publică
cu care a încheiat contracte de finanţare pe bază de programe.
2)
Delegatul M.T.S. participă cu vot consultativ la şedinţele organelor de conducere şi administrare.
2)
Delegatul M.T.S. poate participa la şedinţele organelor de conducere şi administrare, având puncte
de vedere consultative.
Articolul 77 alin (2) și (4) se modifică după cum urmează:
(2) Hotărârea de dizolvare se adoptă cu 2/3 din totalul voturilor membrilor afiliaţi, prezenţi şi absenţi.
(2) Hotărârea de dizolvare se adoptă cu o majoritate calificată din totalul voturilor membrilor afiliaţi, prezenţi şi
absenţi.
(4)
(4)

Odată cu hotărârea de dizolvare, trebuie luată o decizie privind folosirea patrimoniului, de asemenea cu
votul a minimum 2/3 din totalul membrilor afiliaţi. Fără o asemenea decizie dizolvarea nu are efect.
Odată cu hotărârea de dizolvare, trebuie luată o decizie privind folosirea patrimoniului, de asemenea cu votul
unei majorități calificate din totalul membrilor afiliaţi. Fără o asemenea decizie, dizolvarea nu are efect.
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