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PROCES VERBAL AL
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ANUALE
Din data de 18 iulie 2020, ora 17:30
Cluj Napoca, jud. Cluj
Adunarea Generală Ordinară Anuală a FEDERAȚIEI ROMÂNE DE ORIENTARE (F.R.O.) cu sediul în
București, sector 2, str. Vasile Conta nr. 16, cod fiscal 4400824, înscrisă în Registrul Special al
Federațiilor de la Tribunalul București sub numărul 26/19.02.2001, a fost convocata pentru data de 17
iulie 2020, ora 16:00 la adresa din orașul Cluj Napoca, județul Cluj, în conformitate cu prevederile art.
32, alineat 1 si 2 din Statutul F.R.O.
Ședința este deschisă de doamna Deconescu Natalia, președinte al Federației Române de
Orientare, care face cunoscută situația cvorumului. După verificarea numărului de semnături de pe
tabelele de prezență și a delegațiilor aferente, se constată că la ora de începere a ședinței din totalul
de 18 membri afiliați (structuri sportive înregistrate la Tribunalul București ca fiind membre ale F.R.O.)
sunt prezenți 7 reprezentanți ai structurilor sportive cu drept de vot.
Conform prevederilor art. 35, alin. 2 din Statutul F.R.O. „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
desfășura 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 afiliați prezenți”, Adunarea este declarată
statutară.
Doamna președinte Natalia Deconescu da citire ordinii de zi
Ordinea de zi este următoarea:
1. Prezentarea situației Structurilor sportive cu drept de vot și adoptarea ordinii de zi; Se
supune la vot si se aproba in unanimitate.
2. Alocuțiunea președintelui F.R.O.;
3. Desemnarea a 1-3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal;
4. Desemnarea persoanelor care verifica scrutinul – Comisia de validare si numarare a
voturilor;
5. Afilierea (reconfirmarea cluburilor afiliate), suspendarea și/sau excluderea membrilor
F.R.O., după caz;
6. Raportul Consiliului Director privind activitatea desfășurată de la ultima Adunare Generală
și rapoartele comisiilor;
7. Prezentarea si aprobarea prin vot a raportului cenzorului;
8. Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2019 si aprobarea prin vot a acestuia;
9. Prezentarea si aprobarea planului anual de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli;
10. Alegerea unui membru in Consiliul Director, în vederea completării acestuia, pentru
perioada de mandat rămasă datorita excluderii din Consiliul Director a domnului Tamas Relu (conform
art. 34, litera k);
11. Aprobarea regulamentului de organizare a competițiilor de rogaining; Anulat
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12. Aprobarea afilierii Federației Române de Orientare la Federația Internațională de
Rogaining; Anulat
13. Propuneri și cereri acceptate a fi dezbătute în Adunarea Generală, în condițiile prevăzute
la Art. 32, alin. 4 – Pot fi introduse propuneri pe ordinea de zi a Adunării Generale numai de către
Consiliul Director și membrii afiliați cu condiția ca acestea să fie înaintate la secretariatul F.R.O. cu cel
puțin 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 și/sau
modificată numai cu votul a 2/3 din membrii afiliați/prezenți.
Alte puncte propuse pentru a fi dezbatute, in conditiile prevăzute la Art. 32, alin. 4:
- CS Universitatea Craiova a propus introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale unui
punct legat de disciplina si conduita sportiva;
- Dl. Radu Sofran, reprezentantul ACS Rozmarin, a propus organizarea unui Campionat National
pentru Persoane cu Deficiente de Vedere. In sustinerea acestei propuneri dl. Radu Sofran a
depus Regulamentul pentru Campionatul National pentru Persoane cu Deficiente de Vedere;
- Clubul Atletic Roman a propus introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale a
urmatoarelor puncte:
a.
Aprobarea modificarilor la sistemul competitional: inlocuirea CN Parc-Oras cu CN SprintUrban;
b. Clarificarea hotararii provind obligativitatea hartilor noi la Campionatele Nationale de
Seniori.
- CS Eco Sport Ramnicu Valcea a propus introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor puncte:
a) Evaluarea membrilor din actualul CD, care sunt componenți/aspiranți ai loturilor naționale
de seniori. Motivam ca persoanele vizate pot influenta activitatea federației în scopuri
personale. Ei pot face parte din Comisia Sportivilor de Elita, care este bun simt.
b) Analiza activității C.D. în raport cu lipsa aproape totala a activităților comisiilor.
c) Lipsa comunicării bugetului alocat de FRO, către potențialii parteneri candidați la
organizarea Campionatelor Naționale, 2020.
Se supune la vot adoptarea Ordinii de zi a Adunarii Generale, punct cu punct, si se aproba in
unanimitate, cu mentiunea ca punctele 11 si 12 sunt anulate.
1. Prezentarea situației Structurilor sportive cu drept de vot și adoptarea ordinii de zi;
Doamna președinte Natalia Deconescu aduce la cunoștință ca din totalul de 18 membri afiliați
(structuri sportive înregistrate la Tribunalul București ca fiind membre ale F.R.O.) sunt prezenți 7
reprezentanți ai cluburilor afiliate, conform listei de prezență atașată la prezentul proces verbal.
2. Alocuțiunea președintelui F.R.O.
Doamna presedinte Natalia Deconescu aduce la cunostinta participantilor la Adunarea Generala
Ordinara care au fost discutiile purtate in cadrul Adunarii Generale a Federatiei Internationale de
Orientare. S-a discutat despre cresterea vizibilitatii orientarii, s-a discutat despre aprobarea unei noi
probe in cadrul IOF – eOrienteering – orientare electronica (toti participanti la Adunarea Generala a
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IOF au aprobat aceasta proba). Adunarea Generala a IOF s-a desfasurat online, la aceasta au participat
aprox. 80 delegati.
Activitatea de orientare a FRO pe anul 2019 – au fost cateva realizari marcante, acestea sunt
mentionate in raportul Consiliului Director (s-a reusit participarea la Universiada de iarna, hartile au
fost trecute de la capitolul competitii, la capitolul materiale si echipament sportiv). In anul 2019 s-a
participat la Cupa Tarilor Latine din Portugalia, rezultatele au fost foarte bune. In anul 2019 au fost
majorate si taxele de participare la competitiile nationale. In anul 2019 FRO a intrat intr-un proiect
ERASMUS – proiectul COPMPASS – proiectul este in derulare, sunt sanse foarte mari ca din acest
proiect FRO sa ramana cu o suma substantiala, din echipa de implementare fac parte Bogya Tamas,
Yana Tamas, Deconescu Natalia si Patras Ionut (inlocuit momentan de Maiorescu Irina). In 2019 s-a
aprobat premierea categoriilor masters la toate campionatele nationale. In anul 2019 nu s-a ajuns la
numarul de 600 sportivi. Toata munca celor care se implica in activitatea de orientare este umbrita de
violenta verbala intre antrenori si sportivi, doamna presedinte sustine rezolvarea acestor disensiuni,
dar daca aceste nu se vor rezolva totul va trece prin comisia de disciplina. Si in cadrul IOF exista
probleme cu disciplina si cu violenta verbala.
3. Desemnarea a 1-3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal și desemnarea persoanelor
care verifică scrutinul - Comisia de validare și numărare a voturilor;
Doamna Presedinte propune ca din Comisia de redactarae a procesului verbal sa faca parte
Camelia Prica si Burluc Florica.
Se supune la vot si se aproba in unanimitate.
4. Desemnarea persoanelor care verifica scrutinul – Comisia de validare si numarare a voturilor;
Se propune ca din Comisia de validare si numarare a voturilor sa faca parte Deaconescu
Constantin, Dinu Gheorghe si Sebestyen Istvan.
Se supune la vot si se aproba in unanimitate.
5. Afilierea (reconfirmarea cluburilor afiliate), suspendarea și/sau excluderea membrilor
F.R.O., după caz.
Dionisie Rosca propune ca la aceasta Adunare Generala sa nu se opereze suspendari si
dezafilieri.
Se supune la vot si se aproba in unanimitate.
Incepand cu data de 18.07.2020, structurile sportive care au dobandit calitatea de membri ai
Federatiei Romane de Orientare se bucura de drepturile prevazute in statutul acestei federatii sportive
nationale, sunt tinuti sa isi indeplineasca obligatiile astfel cum sunt prevazute acestea in acelasi statut,
sus mentionat.
Ca urmare a hotararii Adunarii Generale de astazi cluburile afiliate la Federatia Romana de
Orientare sunt urmatoarele:
1 Club Sportiv Eco Sport Ramnicu Valcea
26 Palatul Copiilor Craiova
2 Club Sportiv Universitatea Craiova
27 Club Sportiv Nord Team Orientare Bistrita
3 Club Sportiv Universitatea Brasov
28 Club Sportiv Transylvania Rogaining
4 Asociatia Club Sportiv Mentor Silva 29 Asociatia Club Sportiv Sport pentru
Bucuresti
Timisoreni
Federația Română de Orientare – Str. Vasile Conta, nr. 16, et. 5, camera 525, sector 2, București
E-mail: info@fro.ro; frorientare@gmail.com; www.fro.ro

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ORIENTARE
Str.V.Conta Nr.16,
Sector 2, 020954,
Bucureşti,
România

Tel: 021 Web:
317 49 99
www.fro.ro
Fax: 021 317 49 99
E-mail: frorientare@gmail.com
Web: www.fro.ro

Cod Fiscal: 4400824
Cont IBAN:
RO79RNCB0074029203640001
B.C.R. Sector 3

5 Asociatia Club Sportiv Orientare Valea 30 Club Sportiv Unirea Alba Iulia
Prahovei
6 Club Sportiv UNEFS Bucuresti
31 Club Sportiv Ady Liceum Oradea
7 Club Sportiv Vointa Sinaia
32 Club Sportiv Orientare Madaras
8 Club Sportiv Vointa
33 Clubul Sportiv Aktiv Ramnicu Valcea
9 Club Sportiv Dudu Floresti
34 Club Sportiv Babarunca Sacele
10 Club Sportiv Transilva Cluj Napoca
35 Club Sportiv Chimia Oras Victoria
12 Club Sportiv Compass Cluj Napoca
36 Palatul National al Copiilor Bucuresti
13 Palatul Copiilor Targu Jiu
37 Asociatia Club Sportiv Metropolitan
Bucuresti
14 Asociatia Judeteana de Orientare Cluj
38 Club Sportiv Vointa Cluj Napoca
15 Club Sportiv Municipal VSK Csikszereda 39 Club Sportiv Orienteering Masters
Miercurea Ciuc
Hunedoara
15 Palatul Copiilor Iasi
40 Palatul Copiilor Miercurea Ciuc
16 Club Sportiv Electrosistem Baia Mare
41 Asociatia Club Sportiv Rozmarin Bucuresti
17 Club Sportiv Maratin Rivulus Dominarum 42 Club Sportiv Otopeni
Baia Mare
18 Asociatia Judeteana de Orientare 43 Club Sportiv Orienteering Klub Silva
Maramures
Campina
19 Club Sportiv Altius Roman
44 Club Sportiv Spria Baia Sprie
20 Club Sportiv Nord Baia Mare
45 Asociatia Club Sportiv Sanatatea Ploiesti
21 Club Atletic Roman
46 Club Sportiv Stiinta Baia Mare
22 Club Sportiv Orasenesc Plopeni
47 Club Sportiv 315 Orientare Satu Mare
23 Club Sportiv Garage Racing Baia Mare
48 Club Sportiv White Wolf Baia de Fier
24 Asociatia Club Sportiv Pro Silva Orientare 49 Asociatia Club Sportiv Orienter Targu
Zalau
Mures
25 Sport Club Cronos Barlad
6. Raportul Consiliului Director privind activitatea desfășurată de la ultima Adunare Generală și
rapoartele comisiilor;
Doamna președinte Natalia Deconescu arată ca Raportul de activitate pe anul 2019 ca și toate
celelalte materiale supuse dezbaterii Adunării au fost publicate pe site-ul fro.ro cu 30 zile înainte de
data Adunării Generale și furnizate, în format letric, la intrarea în sală a participanților.
Relu Tamas observa ca sedintele de Consiliu Director au fost anuntate din scurt si acest lucru a
facut ca participarea la sedinte sa fie dificila.
Rosca Dionisie observa ca mentiunea 1/2 , referitoare la participarea membrilor la sedintele de
consiliu director dintr-un an, este ambigua.
Minoiu Emilian observa ca lipsesc din raport mentiuni despre neindeplinirea unei hotararii a
Consiliului Director – intocmirea unui material de catre Colegiul Director catre Comisia de Disciplina a
FRO, referitor la actele de indisciplina ale sportivilor si ale membrilor din Consiliul Director.
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Rosca Dionisie – in raport totul pare okay dar nu sunt mentiuni despre asumarea raspunderii
pentru anularea celor doua campionate nationale din anul 2019. Doamna presedinte Natalia
Deconescu evidentiaza ca in Raportul Consiliului Director exista mentiuni despre evenimentele
evidentiate de domnul Rosca.
Dionisie Rosca intreaba cine a creat Campionatul National, care nu a fost aprobat prin Adunarea
Generala si nu a putut fi premiat. Doamna Deconescu raspunde ca acel Campionat a fost creat de
Comisia de Competiti – Harti.
Dl. Tamas Relu intreaba daca au existat contracte de organizare a competitiilor cu organizatorii
acestor etape.
Doamna Deconescu afirma ca pentru aceste etape nu s-au semnat contracte. Doamna
Deconescu aduce la cunoștință că domnul Raduly a promis premierea celor 6 etape. La un moment
dat erau 13 etape de Sprint-Urban care au fost impartite in doua, 6 de parc-oras, 6 de sprint-urban si
este adevarat ca nu a existat aprobarea Adunarii Generale pentru introducerea in sistemul
competitional, dar avem un punct la aceasta Adunare Generala, sa ramana doar etapele de SprintUrban.
Rosca Dionisie mentioneaza ca in raportul asta (raportul consiliului director) la categoria
disciplina, nu se vorbeste despre faptul ca la campionatul de anul trecut au disparut niste harti din
camera arbitrilor si au fost in mana unor sportivi inainte de competitie, ex hartile de la categoria elita,
la Campionatul National de Medie Distanta, la prima etapa.
Sebestyen Istvan mentioneaza ca trebuia scrisa o sesizare in acel moment.
Dionisie Rosca spune ca ar fi trebuit sa se autosesizeze.
Minoiu Emilian intreaba ce s-a vrut prin redarea in raportul consiliului director a mentiunilor
despre amanarea, de doua ori, in anul 2019, a Adunarii Generale Ordinare Anuale datorata sesizarii
inaintate de Minoiui Veronica direct la Ministerul Tineretului si Sportului, dupa parerea noastra
alegerile erau nestatutare. Referitor la intrebarea domnului Minoiu, doamna Deconescu Natalia
considera ca o contestatie trebuie adresata mai intai federatiei si abia apoi Ministerului Tineretului si
Sportului.
Se supun la vot Raportul Consiliului Director si rapoartele comisiilor, se aproba cu 4 voturi pentru
si doua abtineri, reprezentantul CS Stiinta Baia Mare este absent in momentul votului.
7. Prezentarea si aprobarea prin vot a raportului cenzorului;
Doamna președinte Natalia Deconescu aduce la cunoștința membrilor conținutul raportului
cenzorului.
Se supune la vot si se aproba cu 6 voturi, reprezentantul CS Stiinta Baia Mare este absent in
momentul votului.
8. Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2019 si aprobarea prin vot a acestuia;
Doamna președinte Natalia Deconescu aduce la cunoștința membrilor conținutul bilanțului
contabil pe anul 2019.
Sebestyen Istvan intreaba daca veniturile mentionate pentru anul 2019 sunt atat de mari.
Doamna presedinte ii aduce la cunostinta ca fiecare taxa incasata la campionatele nationale este
incasata in categoria venituri si apoi banii sunt utilizati pentru organizarea campionatelor nationale.
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Se supune la vot si se aproba cu 6 voturi, reprezentantul CS Stiinta Baia Mare este absent in
momentul votului.
9. Prezentarea si aprobarea planului anual de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli;
Reprezentantul CS Stiinta Baia Mare a revenit in sala.
Doamna contabil Burluc Florica citeste bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
Rosca Dionisie vrea sa stie care este impartirea pe competitii a bugetului.
Se supune la vot bugetul de venituri si cheltuieli și se aprobă in unanimitate.
Minoiu Emilian doreste sa se consemneze in procesul verbal ca Romania este reprezentanta in
cadrul programului ERASMUS de catre o persoana straina. De asemenea domnul Minoiu Emilian
doreste sa se mentioneze in procesul verbal ca Federatia Romana de Orientare a depus candidatura
pentru JWOC 2022 fara a avea acordul prealabil Ministerului Tineretului si Sportului.
10. Alegerea unui membru in Consiliul Director, în vederea completării acestuia, pentru perioada
de mandat rămasă datorita excluderii din Consiliul Director a domnului Tamas Relu (conform art. 34,
litera k);
Domnul Dinu Gheorghe doreste sa mentioneze in procesul verbal faptul ca nu au fost aduse la
cunostinta, inainte de desfasurarea Adunarii Generale, candidaturile depuse pentru functia vacanta
din Consiliul Director.
Domnul Urdea Gheorghe, propus pentru functia de membru al Consiliului Director, nu este
prezent si nu poate fi ales in lipsa conform prevederilor Statutului Federatiei Romane de Orientare.
Domnul Relu Tamas isi retrage acceptul pentru propunerea dumnealui ca membru in Consiliul
Director. Dumnealui mentioneaza ca nu doreste sa faca echipa cu restul membrilor Consiliului Director.
Functia de membru in Consiliul Director ramane vacanta.
11. Aprobarea regulamentului de organizare a competițiilor de rogaining;
Punct anulat
12. Aprobarea afilierii Federației Române de Orientare la Federația Internațională de Rogaining;
Punct anulat
13. Propuneri și cereri acceptate a fi dezbătute în Adunarea Generală, în condițiile prevăzute la
Art. 32, alin. 4 – Pot fi introduse propuneri pe ordinea de zi a Adunării Generale numai de către Consiliul
Director și membrii afiliați cu condiția ca acestea să fie înaintate la secretariatul F.R.O. cu cel puțin 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 și/sau modificată
numai cu votul a 2/3 din membrii afiliați/prezenți.;
Alte puncte propuse pentru a fi dezbatute, in conditiile prevăzute la Art. 32, alin. 4:
- Dl. Radu Sofran, reprezentantul ACS Rozmarin, a propus organizarea unui Campionat National
pentru Persoane cu Deficiente de Vedere. In sustinerea acestei propuneri dl. Radu Sofran a
depus Regulamentul pentru Campionatul National pentru Persoane cu Deficiente de Vedere;
Adunarea Generala hotareste trimiterea acestei propuneri catre Consiliul Director si Comisia de
Competitii Harti.
- Clubul Atletic Roman a propus introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale a
urmatoarelor puncte:
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a. Aprobarea modificarilor la sistemul competitional: inlocuirea CN Parc-Oras cu CN SprintUrban;
Rosca Dionisie propune ca numele competitiei sa fie Campionatul National pe Etape de Sprint
Urban pentru a se evita confundarea acestuia cu Campionatul National de Sprint.
Regulamentul de desfasurare urmeaza a fi elaborat in Comisia de Competitii - Harti.
Se supune la vot si se aproba in unanimitate.
b. Clarificarea hotararii provind obligativitatea hartilor noi la Campionatele Nationale de Seniori.
Campionatele Nationale Individuale de Orientare in Alergare, probele de Sprint , Medie
Distanta, Lunga Distanta si Stafeta, se organizeaza impreuna pentru toate categoriile, pe harta
noua in proportie de 80% (zona noua), care sa nu fi fost utilizata in ultimii 5 ani.
Se supune la vot si se aproba in unanimitate.
- CS Eco Sport Ramnicu Valcea a propus introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor puncte:
a) Evaluarea membrilor din actualul CD, care sunt componenți/aspiranți ai loturilor
naționale de seniori. Motivam ca persoanele vizate pot influenta activitatea federației
în scopuri personale. Ei pot face parte din Comisia Sportivilor de Elita, care este bun
simt.
b) Analiza activității C.D. în raport cu lipsa aproape totala a activităților comisiilor.
c) Lipsa comunicării bugetului alocat de FRO, către potențialii parteneri candidați la
organizarea Campionatelor Naționale, 2020.
Dionisie Rosca evidentiaza ca in raportul de activitate al Consiliului Director nu exista mentiuni
despre Secretarul General. De asemenea aduce la cunoștință ca in cadrul Comisiei de Competitii Harti
nu exista activitate din partea membrilor. Rosca Dionisie a incercat sa aiba o legatura cu Consiliul
director si nu e primit nici un feed back, singura persoana care a raspuns a fost doamna Natalia
Deconescu.
- CS Universitatea Craiova a propus introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale unui
punct legat de disciplina si conduita sportiva;
Minoiu Emilian atrage atentia ca dumnealui a semnat, la club, documente prin care atesta ca
respecta prevederile ordinului pentru reluarea activitatii dupa restrictiile COVID 19 si nu este normal
ca o hotarare solicitata Consiliului Director sa contravina reglementarilor legale in vigoare la acest
moment.
Doamna Deconescu Natalia spune ca regreta situatia creata de injuriile aduse de sportivul CS
Vointa Sinaia la adresa domnului secretar general.
Minoiu Emilian mentioneaza ca in baza convocarii facute in data de 03.12.2019 pentru data
08.12.2019 s-a hotarat excluderea, conform statutului, a domnului Relu Tamas, conform aceluiasi
statut au fost alesi, fara respectarea acestuia, trei membri in Consiliul Director la ultima Adunare
Generala de Alegeri (Bogya Tamas, Ionut Patras si Sebestyen Istvan).
Minoiu Emilian prezinta Adunarii Generale faptul ca la Campionatul National de Seniori 2019, sa depus o contestatie, urmare a acestei contestatii, juriul de concurs a constatat ca sportivul are
dreptate, banii i-au fost restituiti sportivului, dar un vicepresedinte (Ionut Patras) a luat procesul verbal
al Comisiei de Concurs, prin care i se dadea dreptate sportivului, si l-a rupt.
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Doamna Deconescu mentioneaza ca acest caz a fost solutionat de catre Comisia de Apel care i-a
dat dreptate sportivului si taxa a fost restituita.
Minoiu Emilian mentioneaza ca membrii Consiliului Director nu respecta legea Romaniei, votand
pentru ignorarea ordinelelor comune MTS si MS.
Minoiu Emilian vorbeste despre modul in care s-a hotarat organizatorul Campionatului National
de Seniori in anul 2020 si despre bugetarea acestuia.
Minoiu Emilian doreste mentionarea ca au existat situatii in care un organizator de competitii a
dat harta anumitor sportivi, domnul Patras a lasat harta in camera, la indemana sportivilor, inainte de
Campionatul National de Medie Distanta si un copil a fotografiat harta respectiva.
Domnul Deaconescu le prezinta participantilor la sedinta Adunarii Generale poze cu ecranul unui
telefon pe care este afisata o harta de orientare de la Campionatele Nationale de Orientare in Alergare.
Domnul Deaconescu vorbeste despre Campionatul Mondial de Veterani de Orientare, din anul
1996 si afirma ca doamna Deconescu s-a dat mai batrana, astfel obtinand o calificare pe podium, la o
categorie mai mare de varsta, domnul Deaconescu le distribuie participantilor la sedinta Adunarii
Generale poze cu un clasament imprimat. Acesta afirma ca toata lumea stie ca doamna Deconescu sa dat mai batrana, o intreaba pe doamna Deconescu cati ani avea in anul 1996 si afirma ca domnul
Tautu stie povestea de la acel campionat.
Doamna Deconescu afirma ca s-a produs o greseala la Campionatul Mondial de Veterani din
1996, doamna Ungureanu a facut inscrierile de mai multe ori pentru ca au existat mai multe randuri
de inscrieri si atunci cand au ajuns in Spania, dumneaei nu aparea ca fiind inscrisa la concurs si in
aceasta situatie dumneaei le-a spus organizatorilor ca vrea sa concureze in afara concursului. Doamna
Deconescu afirma ca nu avea nici un motiv sa se dea mai batrana iar la festivitatea de premiere
dumneaei nu a urcat pe podium.
Domnul Deaconescu mentioneaza ca evenimentele de la Campionatele de Veterani s-au
intamplat in primavara anului 1996, iar in toamna aceluiasi an au scos un campion mondial de care nu
a mai auzit nimeni dupa aceea.
Doamna Deconescu afirma ca nu a stiut, in nici un caz, ce s-a intamplat acolo.
Minoiu Emilian aminteste de faptele de indisciplina ale domnului Bogya Tamas, care in calitate
de sportiv, la Campionatul Sud Est European de Orientare din Republica Moldova, a fost violent verbal
si a sarit sa bata antrenorul lotului national de seniori, pe Minoiu Emilian, pe stadion, in fata
reprezentantilor celorlalte tari participante la competitie.
Minoiu Emilian mentioneaza ca pentru intocmirea calendarului competitional cluburile sportive
afiliate nu au fost informate despre bugetarea competitiilor.
Sebestyen Istvan vorbeste despre faptul ca exista o reclamatie la MTS pe tema excluderii celor 3
membri ai Consiliului Director. Acesta intreaba cine hotareste ca Sebestyen Istvan nu a lipsit motivat
de la Adunarea Generala de Alegeri din 2018, prezenta dumnealui a fost obligatorie alaturi de sportivii
care erau in deplasare in strainatate pe perioada Adunarii Generale de Alegeri din anul 2018. Tot
dumnealui intreaba cine hotaraste ca dl. Patras nu a fost instiintat despre examen in scurt timp?
Tamas Relu, reprezentantul CSS Baia Sprie, solicita vot de neincredere pentru toti membrii
Consiliului Director.
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In timpul Adunarii Generale domnul Sebetyen Istvan afirma ca isi da demisia din Consiliul
Director.
Reprezentantul CS Stiinta Baia Mare paraseste Adunarea Generala, numarul de voturi a fi
exprimate pentru adoptarea deciziilor este de 6.
Reprezentantul CS Universitatea Craiova, in baza faptelor de indisciplina prezentate anterior
solicita Adunarii Generale excluderea a doi membri din Consiliul Director, Bogya Tamas si Patras Ionut.
Adunarea generala este rugata sa opteze pentru care din solicitarile celor doi reprezentanti
(solicitari formulate de reprezentantul CSS Baia Sprie si CS Universitatea Craiova) sa fie supusa la vot
pentru adoptare.
Se aproba cu 4 voturi supunerea la votul Adunarii Generale a solicitarii formulate de
reprezentantul CS Universitatea Craiova.
Se supune la vot solicitarea formulata de reprezentantul CS Universitatea Craiova si se aproba cu
patru voturi pentru, un vot impotriva si o abtinere.
In acest moment in Consiliul Director raman presedintele, vicepresedintele Orientare Schi si
Mountain Bike si doi membri.
Domnul Minoiu Emilian il propune pe domnul Tamas Relu ca responsabil pentru organizarea
Adunarii Generala Extraordinara de Alegeri, in termen de 30 zile.
Se aproba cu 4 voturi pentru.
Domnul Bogya Tamas le aduce la cunostinta participantilor la sedinta Adunarii Generale ca este
trecut de ora 22:00 iar in orașul Cluj Napoca sunt interzise intalnirile publice dupa ora 22:00 si pofteste
participantii sa paraseasca sala, motiv pentru care dezbaterile in sedinta adunarii nu mai pot continua.
Comisia de intocmire a procesului verbal
Nume
CNP
Semnatura
Nume
CNP
Semnatura
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