Proces Verbal al Adunării Generale Ordinare Anuale a Federației Române de Orientare,
desfășurată la data de 21.05.2022, orele 16:00,
Adresa: Oraș Comarnic, Casa de Cultură, str. Secăriei, jud. Prahova

Ședința a fost convocata de către Consiliul Director în 14.04.2022.
Membri ai Consiliului Director prezenți: Natalia Deconescu, Istvan Sebestyen, Dinu Gheorghe,
Patraș Ionuț, Suciu Simion.
Invitați: Doamna Consilier din partea Ministerului Sportului, Ana-Maria Șintie, și notar Lucia
Onea.
Sunt 25 de delegați prezenți în sală, cu mandate valide, se declară de către Președintele de Ședință că
Adunarea Generală este statutară. Se începe cu ordinea de zi a ședinței.
1. Doamna Președinte prezintă situația Structurilor sportive cu drept de vot și ordinea de zi. Supune
la vot lista cu punctajele de vot, publicată pe site-ul F.R.O. în prealabil. Se aprobă în unanimitate
lista de puncte. Se distribuie cartonasele de vot. Sunt 52 de puncte de vot în sală, în total:
1. C.S. Unirea Alba Iulia – Milea Radu
1 punct
2. C.S. Ady Liceum – Palhegyi Orsolya
3 punct
3. C.S. Orientare Mădăraș – Barkasz Daniel
3 puncte
4. C.S. Transilva Cluj – Tokes Arpad
4 puncte
5. C.S.U. Brașov – Curcă Marius
2 puncte
6. C.S. Babarunca Săcele – Iacob Mădălin
3 puncte
7. C.S. UNEFS București – Tămaș Denisa
1 punct
8. C.S. Metropolitan București – Gălățeanu Horia
1 punct
9. C.S. Compass Cluj – Kiss Attila
1 punct
10. A.J.O. Cluj – Knobloch Estergar-Peter
1 punct
11. C.S. Universitatea Craiova – Minoiu Emilian
4 puncte
12. C.S.M. VSK Csiksereda Miercurea Ciuc - Csucs Andras 4 puncte
13. C.S.S. Baia Sprie – Laza Ileana
2 puncte
14. C.S. Electrosistem B.Mare – Caoșan Titel-Gheorghe
4 puncte
15. C.S. Spria Baia Sprie – Tămaș Relu
1 punct
16. C.S. Maratin Rivulus Dominarum – Pop Ioana Florina
2 puncte
17. C.S. Nord Baia Mare – Grigor Costan
2 puncte
18. C.S. Orienter Tg.Mureș – Botoș Sorin
2 puncte
19. C.S. Altius Roman – Patraș Florin
1 puncte
20. Clubul Atletic Roman – Copețchi Ștefan
2 puncte
21. A.J.O. Maramureș – Pop Miron
1 punct
22. Palatul Copiilor Târgu-Jiu – Miha Denise Mihaela
3 puncte
23. C.S. OK Silva Câmpina – Ilie Crețu
2 puncte
24. C.S. 315 Orientare Satu Mare – Mate Sergiu
1 puncte
25. C.S. Transilvania Rogaining – Dopovecz Iuliu
1 puncte
2. Alocuțiunea Președintelui F.R.O.: Natalia Deconescu prezintă situația Federației din ultimul an.
Nu sunt întrebări din partea membrilor prezenți.
3. Se desemnează comisa de redactare a procesului verbal: Patraș Ionuț și Curcă Marius. Se aprobă
în unanimitate.
4. Se propune și se aprobă în unanimitate comisia de numărare și validare a voturilor: Mija Denise
Mihaela și Pop Miron.
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5. Raportul Consiliului Director privind activitatea desfășurată de la ultima Adunare Generală: a
fost postat pe site ul fro.ro, rubrica AGO, pentru studiere. Se supune la vot Adunării Generale și
se aprobă în unanimitate.
6. Raportul Cenzorului: Se supune la vot aprobarea raportului cenzorului. Puncte de vot pentru 47,
împotrivă 4, abțineri 1. Se aprobă. Minoiu Emil menționează că nimeni nu a putut nimeni să
explice diferența dintre 362 870 și suma alocată de la minister de 170 000 lei.
7. Se supune la vot aprobarea bilantului contabil pe 2021. Patraș Ionuț menționează că deplasările
externe s-au plătit prin FRO aproape integral, cu recuperarea ulterioară a contribuțiilor de la
cluburi pentru aceste deplasări, de aceea au fost cheltuieli mai mari ca in ultimii ani, iar deficitul
de cca 30000 lei se datorează unor diferențe de termene de plată privind salariile din cadrul
programului Erasmus, pentru care încă se așteaptă ultima tranșă de bani. Se supune votului, se
votează cu 48 puncte pentru, împortrivă 0, abținere 4 puncte. Se aprobă bilantul contabil pe 2021.
Se supune la vot aprobarea descărcării de gestiune pe 2021. Se votează cu 48 puncte pentru,
împotrivă 0, abținere 4 puncte. Se aprobă descărcarea de gestiune pe 2021.
8. Se prezintă planul de activitate anual. Se votează cu 48 puncte pentru, împortrivă 0, abținere 4
puncte. Minoiu Emilian menționează că s-a aprobat prezența a 10 persoane la WOC 7 zile. La fel,
menționează pentru EOC: 7 persoane și 10 participanți
Intră în sală reprezentanții Mentor Silva – Niculina Maiorescu - 2 puncte și Palatul Național al
Copiilor – Stan Cosmin-Eduard – 1 punct. Totalul punctelor din sală devine 55.
Se supune la vot bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Se votează în unanimitate.
9. Modificări la statutul F.R.O.: Comisia de modificare a statutului a redactat Anexa 1 la
convocatorul Adunării Generale, în care a cuprins fiecare articol care va suferi modificări, în
formă inițială și în formă modificată. Acestea au fost transmise o dată cu convocatorul, conform
statutului.
10. Se discută punct cu punct modificările propuse, și se supun la vot modificări, după cum urmează:
Se începe cu definițiile din preambulul Statutului, unde se modifică punctul 2, și se adaugă punctele
13 și 14 în continuarea părții introductive:
M.T.S. - reprezintă “Ministerul Tineretului și Sportului”, se va înlocui cu următoarea formă:
M.S. - reprezintă „Ministerul Sportului”;
13. „MAJORITATE SIMPLĂ” - mai mult de jumătate din numărul voturilor sau a punctelor de
vot exprimate (pentru, împotrivă și abțineri), după caz;
14. „MAJORITATE CALIFICATĂ” - minim 2/3 din numărul voturilor sau a punctelor de vot
exprimate (pentru, împotrivă și abțineri), după caz.
Se aprobă definițiile actualizate în unanimitate.
Articolul 1 alin 1 se modifică după cum urmează:
(1) Conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, Federaţia Română de Orientare (F.R.O.)
este o structură sportivă de interes naţional, singura autorizată să organizeze şi să controleze
activitatea de orientare la nivel naţional în România. F.R.O. se constituie numai cu avizul expres al
MTS.
(1) Conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, Federaţia Română de Orientare (F.R.O.)
este o structură sportivă de interes naţional, singura autorizată să organizeze şi să controleze activitatea
de orientare la nivel naţional în România. F.R.O. se constituie numai cu avizul expres al M.S.
Se aprobă în unanimitate.
Propunerea de modificare a Articolului 2, alineatul (2) nu se adoptă, deoarece CIS -ul Federației a fost
emis de M.T.S.
Articolul 8 se modifică după cum urmează:
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M.T.S. avizează afilierea F.R.O. la I.O.F. şi la alte foruri europene, mondiale sau regionale. Condiţiile
avizării sau autorizării afilierii se stabilesc prin ordin al ministrului.
M.S. avizează afilierea F.R.O. la I.O.F. şi la alte foruri europene, mondiale sau regionale. Condiţiile
avizării sau autorizării afilierii se stabilesc prin ordin al ministrului.
Se aprobă în unanimitate.
Articolul 9 se modifică după cum urmează:
M.T.S. autorizează participarea reprezentativelor naţionale la Campionatele Mondiale,
Europene şi Regionale în baza cererii scrise a F.R.O.
M.S. autorizează participarea reprezentativelor naţionale la Campionatele Mondiale, Europene şi
Regionale, în baza cererii scrise a F.R.O.
Se aprobă în unanimitate.
Articolul 10 alineatele 1 și 3 se modifică după cum urmează:
1) M.T.S. autorizează desfăşurarea pe teritoriul României a Campionatelor Mondiale, Europene
şi Regionale.
1) M.S. autorizează desfăşurarea pe teritoriul României a Campionatelor Mondiale, Europene şi
Regionale.
3) La încheierea competiţiei F.R.O. înaintează M.T.S. un raport complet cu privire la desfăşurarea
acesteia.
3) La încheierea competiţiei, F.R.O. înaintează M.S. un raport complet cu privire la desfăşurarea
acesteia.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
La ora 18:16, Radu Milea de la Unirea Alba Iulia părăsește sala. Rămân 54 de puncte de vot în sală.
Articolul 11 se modifică după cum urmează:
Conform art. 48 aliniat (1) din Legea 69/2000, cu modificările/completările ulterioare, revocarea
recunoaşterii funcţionării F.R.O., cluburilor sportive, asociaţiilor judeţene şi cea a Municipiului
Bucureşti de orientare, este de competenţa M.T.S.
Conform art. 48 aliniat (1) din Legea 69/2000, cu modificările/completările ulterioare, revocarea
recunoaşterii funcţionării F.R.O., cluburilor sportive, asociaţiilor judeţene şi cea a Municipiului Bucureşti
de Orientare, este de competenţa M.S.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
Articolul 13 alineatul (1) se modifică după cum urmează:
(1) Orientarea este disciplina sportiva ce constă în 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, OrientareMountain Bike (MTBO), Orientare pentru persoane cu nevoi speciale.
(1) Orientarea este disciplina sportiva ce constă în parcurgerea unui traseu, cu forţe proprii, nemotorizate (cu excepţia scaunelor cu rotile), într-un teren necunoscut, materializat printr-o succesiune de
posturi de control între care sportivul parcurge traseul cu ajutorul hărţii şi 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.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
Articolul 30 alin (3) se modifică după 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.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
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Articolul 31, alineatele 1, 2, 5 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 ani și să fie membru în conducere, sportiv legitimat cu
taxa la zi, sau angajat în cadrul structurii sportive pe care o reprezintă.
Se aprobă în unanimitate.
(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) Se recomandă ca membrii afiliați să comunice cu 5 zile înainte participarea la Adunarea Generală.
Delegații membrilor afiliați se vor prezenta la Adunarea Generală cu mandat scris emis de
membrul afiliat respectiv, pentru Adunarea Generală respectivă.
Se aprobă cu 49 puncte împotrivă, 2 puncte împotrivă, 3 puncte abținere.
(5) Este interzis votul prin corespondenţă, prin împuternicire (procură) sau altă modalitate.
(5) Este interzis votul prin corespondenţă sau prin împuternicire (procură). Consiliul Director poate
decide desfășurarea Adunărilor Generale integral prin videoconferință.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
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). Convocarea va
cuprinde și modalitatea de desfășurare, fizic sau online.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
(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
numai cu majoritate calificată de voturi din membrii afiliaţi prezenţi.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
(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.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
Articolul 33 - Adunarea Generală Extraordinară se modifică la alineatele 3 și 6 astfel:
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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.
(3) Adunarea Generală Extraordinară trebuie să aibă loc între 15 zile și 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.
Se respinge în unanimitate modificarea alineatului (3).
(3)

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 de M.S., în condițiile prevăzute de lege.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
(6)

Se introduce un alineat nou (8):
(8) 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.
Se aprobă cu 53 puncte pentru, 0 puncte împotrivă, 1 punct abținere.
Articolul 34 alineatul (2) se abrogă, fiind mutat la art. 33, alin. (8)
(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.
Se aprobă în unanimitate.
Articolul 35 alineatele (2) și (4) se modifică după cum urmează:
(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 1/2+1 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, cu minim 30% din numărul membrilor afiliați prezenţi.
Se aprobă cu 49 puncte pentru, 0 puncte împotrivă, 5 puncte abținere.
(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. Acesta poate mandata, conform art. 46

(4), pe unul dintre vicepreședinți sau pe Secretarul general să conducă Adunarea Generală. În lipsa
acestora, Adunarea Generală va hotărî, cu majoritate simplă, cine va conduce şedinţa.
Se aprobă cu 50 puncte pentru, 4 puncte împotrivă, 0 puncte abținere.
Articolul 36 alineatele 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 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;
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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.
Se aprobă în unanimitate.
(1)

La adoptarea hotărârilor cu 1/2 +1 din voturile membrilor afiliați prezenți, abţinerile de la vot,
nu sunt numărate.
(2) La adoptarea hotărârilor cu majoritate simplă din voturile membrilor afiliați prezenți, abţinerile
de la vot sunt numărate.
Se aprobă în unanimitate.
(2)

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.
(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.
Se aprobă în unanimitate.
(3)

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.
(4) 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.
Se aprobă în unanimitate.
(4)

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.
Se aprobă în unanimitate.
(5)

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.
(7) 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.
Se aprobă în unanimitate.
(7)

Nimeni nu este constrâns să voteze; cei care nu doresc să voteze vor fi consideraţi că se abţin de
la vot.
(8) Nimeni nu este constrâns să voteze; cei care nu votează vor fi consideraţi că se abţin de la vot.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
(8)

Articolul 38 alineatele 7, 8, 9 se modifică după cum urmează:
(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
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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.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
(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 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, vor avea loc tururi de scrutin, care se vor desfăşura
doar între ei, până se va obține o departajare între aceștia.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
(9) În cazuri temeinic justificate, candidaţii pot fi supuşi alegerii fără a fi prezenţi la Adunarea

Generală
(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.
Se aprobă cu 50 puncte pentru, 4 puncte împotrivă, 0 puncte abținere.
Articolul 40 alineatele 1, 2, 3, 6 se modifică astfel:
(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.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
(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;
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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) ratifică afilierea membrilor la federație și 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.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
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 MS
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;
(3)
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h) orice alte activități desfășurate în Adunarea Generală.

Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
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. în Adunarea Generală
este diferențiată și este determinată de importanța și valoarea secțiilor 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
- 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 categoriile MF12-21 ani la Campionatele Nationale, au minimum 10
sportivi legitimați care participa la competitiile interne la categoriile MF 12-21 ani și a
cumulat minimum 40 clasări om/finală 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.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
(6)
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Se adaugă alineatele (7) și (8) la Articolul 40:
(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.
Se aprobă cu 52 puncte pentru, 2 puncte împotrivă, 0 puncte abținere.
(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.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
Articolul 44 alineatele (4) punctul d., (7) 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;
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
(7) În situaţii de excepţie, în care se constată încălcarea gravă a legilor, a Statutului şi Regulamentelor
federaţiei, precum şi a Statutului şi Regulamentelor proprii de către organele de conducere ale
membrilor afiliaţi sau persoane din cadrul acestora, Consiliul Director al F.R.O. este autorizat să
dispună suspendarea sau revocarea celor în cauză şi organizarea de noi alegeri.
(7) În situaţii de excepţie, în care se constată încălcarea gravă a legilor, a Statutului şi Regulamentelor
federaţiei, precum şi a Statutului şi Regulamentelor proprii de către organele de conducere ale
membrilor afiliaţi sau persoane din cadrul acestora, Consiliul Director al F.R.O. poate propune spre
aprobarea AG sancțiuni pentru membrul afiliat.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
(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.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
Articolul 46 alineatul (3) se modifică astfel:
(3) În caz de egalitate votul preşedintelui este decisiv.
(3) În caz de egalitate de voturi în cadrul Consiliului Director, votul preşedintelui este decisiv.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
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:
a. Comisia de Orientare – Schi (Ski Orienteering);
b. Comisia de Orientare – Mountain Bike (MTB-O);
c. Comisia de Promovare, Dezvoltare şi Mass-media;
d. Comisia de Competiţii, Hărţi;
e. Colegiul de Arbitri;
f. Comisia pentru Statutul Sportivilor (legitimări, transferări şi clasificări sportive);
g. Comisia de Disciplină;
h. Colegiul Antrenorilor;
i. Comisia Sportivilor de Elită;
j. Comisia Medicală;
k. Comisia Anti – Doping;
l. Comisia de Apel.
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Comisiile şi Colegiile sunt organisme de specialitate subordonate Consiliului Director,
constituite pe domenii de activitate astfel:
a. Comisia de Orientare – Schi (Ski Orienteering);
b. Comisia de Orientare – Mountain Bike (MTB-O);
c. Comisia de Promovare, Dezvoltare şi Mass-media;
d. Comisia de Competiţii, Hărţi;
e. Colegiul Central al Arbitrilor;
f. Comisia de Disciplină;
g. Colegiul Antrenorilor;
h. Comisia Sportivilor de Elită;
i. Comisia Medicală și de Anti–Doping;
j. Comisia de Apel;
k. Comisia de Observatori.
Se aprobă modificările la statut propuse.
(2)

Hotărârile Comisiilor şi Colegiilor se adoptă cu 1/2 + 1 din numărul voturilor membrilor prezenţi
la reuniunea respectivă.
(7) Hotărârile Comisiilor şi Colegiilor se adoptă cu majoritate simplă din numărul voturilor
membrilor prezenţi la reuniunea respectivă.
Se aprobă modificările la statut propuse.
(7)

Articolul 49 alineatul (3) se modifică transformând alineatul (4) în litera g) a alineatului (3), 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
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.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;
g. Este ordonatorul de credite al federaţiei şi este persoana care răspunde de executarea
contractului cu M.S.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
(3)
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Articolul 54 alineatul (7) se modifică astfel:
(7) F.R. O. poate greva sau înstrăina bunurile mobile sau imobile, finanţate total sau parţial din
fonduri publice, prin programe, sau poate schimba destinaţia acestora numai cu aprobarea M.T.S.
(7) F.R.O. poate greva sau înstrăina bunurile mobile sau imobile, finanţate total sau parţial din
fonduri publice, prin programe, sau poate schimba destinaţia acestora numai cu aprobarea M.S.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
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.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
Articolul 61 alineatul (1) se modifică astfel:
(1) Autoritatea disciplinară în activitatea de orientare se exercită deplin şi legitim, potrivit:
a) competenţelor date de Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, cu modificările/completările
ulterioare, Legii nr. 551/2004 pentru exercitarea dreptului de supraveghere şi control al F.R.O. şi al
tuturor celorlalte structuri sportive din ramura de sport Orientare de către M.T.S.
(1) Autoritatea disciplinară în activitatea de orientare se exercită deplin şi legitim, potrivit:
a) competenţelor date de Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, cu modificările/completările
ulterioare, Legii nr. 551/2004 pentru exercitarea dreptului de supraveghere şi control al F.R.O. şi al
tuturor celorlalte structuri sportive din ramura de sport Orientare de către M.S.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
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, privind organizarea şi funcţionarea
Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse
Articolul 70 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.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse
Articolul 71 alineatul (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.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
Articolul 72 alineatul (1) se modifică după cum urmează:
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(1) M.T.S. exercită supravegherea şi controlul asupra tuturor structurilor sportive, persoane juridice
de drept public sau privat, din activitatea de Orientare, potrivit reglementărilor Legii nr. 69/2000, cu
modificările/completările ulterioare, şi a regulamentului de aplicare al acesteia.
(1) M.S. exercită supravegherea şi controlul asupra tuturor structurilor sportive, persoane juridice de
drept public sau privat, din activitatea de Orientare, potrivit reglementărilor Legii nr. 69/2000, cu
modificările/completările ulterioare, şi a regulamentului de aplicare al acesteia.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
Articolul 72 alineatul (1) se modifică după cum urmează:
(1) Acţiunea de supraveghere şi control se poate exercita şi de către F.R.O., prin delegare pentru
cluburile de Orientare, pentru Asociaţiile Judeţene şi cea a Municipiului Bucureşti de Orientare,
conform Legii 69/2000, art.49, alin (2) cu modificările/completările ulterioare.
Conform prevederilor art. 50 din Legea 69/2000, cu modificările/completările ulterioare
supravegherea şi controlul M.T.S. nu pot substitui controlul propriu instituit de F.R.O., Asociaţiile
Judeţene şi a Municipiului Bucureşti de Orientare, precum şi de asociaţiile şi cluburile sportive cu
secţii de Orientare potrivit statutelor şi regulamentelor proprii.
Controlul financiar intern al structurilor sportive mai sus menţionate revine exclusiv cenzorului
potrivit competenţelor stabilite în statutele şi regulamentele acestora.
(1) Acţiunea de supraveghere şi control se poate exercita şi de către F.R.O., prin delegare pentru
cluburile de Orientare, pentru Asociaţiile Judeţene şi cea a Municipiului Bucureşti de Orientare, conform
Legii 69/2000, art.49, alin (2) cu modificările/completările ulterioare.
Conform prevederilor art. 50 din Legea 69/2000, cu modificările/completările ulterioare,
supravegherea şi controlul M.S. nu pot substitui controlul propriu instituit de F.R.O., Asociaţiile Judeţene
şi a Municipiului Bucureşti de Orientare, precum şi de asociaţiile şi cluburile sportive cu secţii de
Orientare, potrivit statutelor şi regulamentelor proprii.
Controlul financiar intern al structurilor sportive mai sus menţionate revine exclusiv cenzorului,
potrivit competenţelor stabilite în statutele şi regulamentele acestora.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
Articolul 74 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.
1) Delegatul M.T.S. are dreptul de a suspenda executarea hotărârilor organului de conducere
care contravin actelor de constituire şi statutelor, contractelor încheiate cu M.T.S., legilor ordinii publice
şi siguranţei naţionale.
2) Delegatul M.T.S. participă cu vot consultativ la şedinţele organelor de conducere şi
administrare.
3) Delegatul M.T.S. poate executa şi alte atribuţii, în baza mandatului stabilit prin ordin al
Ministrului.
M.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.
1) Delegatul M.S. are dreptul de a suspenda executarea hotărârilor organului de conducere care
contravin actelor de constituire şi statutelor, contractelor încheiate cu M.S., legilor ordinii publice şi
siguranţei naţionale.
2) Delegatul M.S. participă cu vot consultativ la şedinţele organelor de conducere şi administrare.
3) Delegatul M.S. poate executa şi alte atribuţii, în baza mandatului stabilit prin ordin al
Ministrului.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
Articolul 77 alineatele (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.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
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(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.
(4) 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.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
Articolul 79 alineatul (1) se modifică după cum urmează:
(1) F.R.O. în actuala formă juridică este continuatoarea de drept a celei înfiinţate în data de
05.02.1990, care a funcţionat în subordinea M.T.S.
(1) F.R.O. în actuala formă juridică este continuatoarea de drept a celei înfiinţate în data de
05.02.1990, care a funcţionat în subordinea M.S.
Se aprobă în unanimitate modificările propuse.
11. Se aprobă în unanimitate menținerea sistemului competițional existent.
12. Se prezintă situația cluburilor sportive membre ale Federației, care nu au achitat cotizația pe
ultiimi 2 ani: C.S. Vointa Sinaia, C.S. Orășenesc Plopeni, C.S. Voința Cluj-Napoca, Palatul Copiilor Iași,
C.S. Cronos Bârlad, A.C.S. Sport pentru Timișoreni, C.S. Rozmarin București. Se propune înștiințarea
acestora privind situația vizei anuale neachitate și excluderea acestora. Se aprobă în unanimitate.
Se propun pentru suspendare următoarele structuri: C.S. Ecosport Râmnicu Vâlcea, Palatul
Copiilor Craiova, C.S. Voința Craiova, C.S. Garage Racing Baia Mare, se aprobă în unanimitate.
Se propune afilierea următoarei structuri: Clubul Copiilor Aktivi Râmnicu-Vâlcea, și se aprobă
în unanimitate.
13. Propuneri subiecte suplimentare pentru ordinea de zi, înaintate la secretariatul Federației în
termenul prevăzut în statut și convocator:
C.S.U. Craiova, prin Minoiu E., a solicitat in scris introducerea pe ordinea de zi a unui subiect privitor
la obținerea organizării CM Juniori. Minoiu E. ia cuvântul, aduce A.G. la cunoștință faptul că F.R.O. a
solicitat I.O.F. organizarea C.M. Juniori înaintea obținerii avizului prealabil de la M.T.S. Solicită
suspendarea celor vinovați, respectiv ridicarea dreptului de a candida la conducerea federației. Nu se
supune la vot. Doamna consilier Șintie solicită domnului Minoiu în scris informații suplimentare.
C.S.U. Craiova, prin Minoiu E., a solicitat in scris introducerea pe ordinea de zi a unui subiect prin
care să se stabilească ca premierile la Campionatele Naționale să se facă obligatoriu cu podium. Nu se
supune la vot.
14. Se constată că nu s-au întrunit condițiile prevăzute de statut referitoare la modul de depunere a
propunerilor de candidaturi. Se va convoca ulterior o Adunare Generală Extraordinară de alegeri.
Procesul verbal de față conține 14 pagini.
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__________
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