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MEMBRII FEDERATIEI, DREPTURILE SI
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ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI
CONTROL ALE FEDERA TIEl
COMISIILE FEDERA TIEl
ASOCIATIILE JUDETENE DE KARTING SI A
MUNICIPIULUI BUCURESTI
MIJLOACELE MATERIALE SI FINANCIARE ALE
FED ERA TIEl
DISCIPLINA SPORTIV A
SANCTIUNI SI RECOMPENSE
DIZOLV AREA SI LICHIDAREA FEDERA TIEl
DISPOZITII FINALE

SEDIUL,

STATUTUL

JURIDIC

SI DURATA

DE FUNCTIONARE

A

Art.1
in sensul prezentului statut, abrevierile termenii ~i sintagmele de mai jos au
urmatorul tnteles:

1
2
3
4
5

F
ANST
ANAD
FRK
Club Sportiv

6

Asoclatle sportiva

7

AJKlAMK

8

Sectie de karting

Federatia lnternationala
Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret
Agentia Nationala Anti - Doping
Federatia Rornana de Karting
Structura sportiva cu sectie de karting, persoane juridice de
drept privat sau persoane juridice de drept public, dupa caz.
Societate civila fara personalitate [uridica, constltuita potrivit
prevederilor Codului civil §i ale Legii educatlei fizice §i
sportului nr.69/2000, cu modlflcarlle §i cornpletarile ulterioare.
Asociatia Judeteana de Karting I Asoclatia Municipala de
Karting - persoane juridice de drept privat, constituite potrivit
prevederilor Legii educatiei fizice §i sportului nr.69/2000, cu
modlficarile §i completarlle ulterioare.
Subunitate in cadrul unui club sportiv sau asociatie sportiva
constituita
potrivit prevederilor Legii educatiei fizice §i
sportului nr.69/2000, cu rnodificarile §i completarile ulterioare.

-

-

9

Adunare Generala

10

Birou Federal

11

Afiliere

12

Membru afiliat

13

Legitimare

14

Legitimatie sportlva

15

Oficial

16

Arbitru

17
18

Calendar
com petitional
Majoritate simpla

19

Majoritate absoluta

20

Majoritate calificata

21

Majoritate relativa

22

Taxa

23

Cotlzatie

24

Penalitate

Organul de conducere al F.RK. alcatuit din totalitatea
membrilor afiliati.
Organul de Conducere al F.RK., care asigura punerea in
executare a hotararilor Adunari Generale, fiind constituit in
conformitate cu prezentul statuto
Actul juridic
reprezentand decizia luata de F.RK., sau
A.J.K./A.M.K., dupa caz, de a admite printre membrii sai 0
structura sportiva cu sectle de sport karting, in condltllle
prevazute de Legea educatlei fizice §i sportului nr.69/2000, cu
modificarile §i completarile ulterioare.
Structura sportiva (club sportiv,A.J.K.lA.M.K.) afiliata la F.RK.,
in condltllle Legii educatlel fizice §i sportului nr. 69/2000, cu
modificarile §i completarile ulterioare §i prezentului statuto
Actul juridic bilateral stabilit intre 0 structura sportiva cu sectle
de karting §i un sportiv prin care sunt asumate drepturi §i
obligatii reciproce.
Document care atesta apartenenta unui sportiv la un club
sportiv sau asociatie sportiva.
Persoana care reprezlnta sau care este delegata sa reprezinte
F.RK ..
Persoana competenta
sa evalueze calitatea
prestatlei,
respectarea regulilor §i sa aplice sanctlunlle in cadrul unei
competitii sportive.
Calendarul tuturor cornpetitiilor oficiale tutelate de F.RK.
desfasurate la nivel national §i international.
Reprezinta [urnatate plus unu (1/2 plus unu) din membrii afiliati
prezenti la vot.
Reprezinta [umatate plus unu (1/2 plus unu) din totalul
membrilor afiliati cu drept de vot.
Este determinata de prevederile prezentului statut ca fiind de
2/3 din totalul membrilor afiliati prezenti cu drept de vot.
Reprezinta numarut cel mai mare de voturi obtinut de un
candidat in raport cu voturile obtinute de ceilalti candidati.
Surna de bani pe care 0 achita membrii F.RK., sportivii,
antrenorii, arbitrii in schimbul unor servicii prestate sau al
anumitor drepturi, in conditllle §i la termenele stabilite de
regulamentele F.RK ..
Surna de bani pe care trebuie sa 0 achite in fiecare an membrii
F.RK., in condttiile §i la termenele stabilite de regulamentele
F.RK ..
Sanctiune pecuniara ce consta in sume de bani pe care cel care
savarseste 0 abatere dlscipllnara 1 0 lncalcare a prevederilor
prezentului statut, a regulamentelor §i normelor F.RK., este
obligat sa 0 plateasca in contul F.RK ..

Art. 1. (1) In eonformitate
r

eu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 eu pnvire la asoeiatii si
fundatii, aprobata eu modificari si completari de Legea nr. 246/2005 si a unor dispozitii legale
in materie, Federata Romana de Karting, este 0 asociatie, persoana juridica de drept privat fara
scop lucrativ si functioneaza in baza Statutului propriu.
In conformitate
cu prevederile Legii educatiei fizice si a sportului nr.69/2000, cu
modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 884/200 I pentru aprobarea Regulamentului
de pun ere in aplieare a dispozitiilor Legii educatiei fizce si sportului nr. 69/2000, Federatia
Romana de Karting este 0 structura sportiva de utilitate public, autonoma, neguvernamentala,
apolitica si fara scop lucrativ, constituita prin asocierea c1uburilor sportive cu sectii pe ramura
de sport karting.
(2) FEDERATIA ROMANA. DE KARTING, denumita, in continuare F.R.K., este singura
structura sportiva specializata, pe plan national, in domeniul disciplinei sportive - karting.
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(3) F .R.K. este structura sportiva de interes national, persoana juridica de drept privat, de
utilitate publica, autonoma, neguvernamentala,
apolitica si Tara scop lucrativ.
(4) F .R.K. este singura structura sportiva autorizata sa reglementeze,
sa orgamzeze, sa
controleze si sa conduca activitatea In disciplina kartingului In Romania.
(5) F.R.K. este organizata si functioneaza potrivit legislatiei Rornaniei, Statutului propriu si In
concordanta cu Statutul organismului international de specialitate.
(6) F.R.K. poate fi prin vointa membrilor sai, membra a unor organisme internationale de
profil, In conditiile prevazute de legislatie.

Art. 2. Sediul F.R.K. este situat In municipiul Targu Secuiesc, str.Orban Balazs

nr.16, judetul
Covasna, cod postal 525400, iar dupa obtinerea Certificatului de Identitate Sportiva, in functie
de posibilitati va deschide un sediu secundar In municipiul Bucuresti.

Art. 3. Federatia se infiinteaza pe durata nedeterminata.
Art. 4. Federatia are stampila, sigla si emblema proprie, aprobate, sau dupa caz, modificate de
catre Adunarea Generala, In conditiile legii. Sigla si emblema sunt prezentate In anexa nr.l ,
care face parte integranta din prezentul Statut. Insemnele Federatiei vor fi folosite pe toate
documentele emise de Federatie, pe echipamentele si materialele de concurs, pe materialele de
promovare utilizate sau emise de aceasta, precum ~i In oricare dintre situatiile permise de lege
si regulamente. Insemnele sunt proprietatea Federatiei, In conditiile legii, si nu pot fi folosite de
catre alte persoane fizice sau juridice, lara acordul scris al proprietarului. Sigla si emblema
Federatiei vor fi inregistrate la Oficiul de Stat pentru lnventii si Marci,
CAPITOLUL II.
SCOPUL, OBIECTIVELE ~I ATRIBUTIILE FEDERA TIEl
Art. 5. Scopul Federatiei il constituie dezvoltarea activitatilor

sportive In disciplina karting pe
tot teritoriul Romaniei. In acest sens, Federatia organizeaza, administreaza
si prornoveaza
activitatea in interesul membrilor afiliati si pentru atragerea de noi membri In aceasta
disciplina, pe plan national, in interesul formarii si educarii practicantilor,
sustinatorilor si
simpatizantilor.

Art. 6. (1) In vederea realizarii scopului, Federatia are urmatoarele

obiective:
a) largirea bazei de selectie a viitorilor practicanti ai acestui sport;
b) extinderea practicarii kartingului In toate judetele tarii, prin colaborarea cu administratiile locale si centrale;
c) colaborarea stransa cu organele Administratiei Publice Centrale conform legii.
(2) Pentru realizarea scopului si a obiectivelor propuse, Federatia are urmatoarele atributii
principale:
a) elaboreaza strategia national a de dezvoItare In disciplina kartingului si controleaza
aplicarea acesteia de catre membrii afiliati;
b) organizeaza, conduce, controleaza si supravegheaza activitatile si competitile oficiale la nivel national, in baza statutelor si regulamentelor adoptate;
c) organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a arbitrilor pe ramura de sport karting, privind formarea, perfectionarea continua, clasificarea si promovarea acestora,
pe baza unui regulament propriu de functionare;
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d) elaboreaza si realizeaza planurile de pregatire si de participare a sportivilor de
performanta romani din cadrul reprezentativelor
nationale la competitile internationale;
e) exercita puterea disciplinara in termenii prevazuti de lege si potrivit statutelor si
regulamentelor proprii;
f) organizeaza si tuteleaza competitiile oficiale cu caracter international care au loc pe
teritoriul Romaniei cu avizul organelor Administratiei Publice Centrale conform
legii;
g) colaboreaza cu organele Administratiei Publice Centrale si/sau cu institutiile din
structurile acestora pentru formarea si perfectionarea
specialistilor din disciplina
sportului karting;
h) promoveaza masurile de prevenire si combatere a folosirii substantelor interzise si
al metodelor neregulamentare,
destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea
fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor organizate direct la nivel national, in concordanta cu reglementarile federatiei internationale si a legilor in

vigoare;
i)
j)

intreprinde masuri pentru prevenirea si combaterea violentei precum si pentru
promovarea spiritului de fair-play si a tolerantei in activitatea sportiva;
Federatia asigura reprezentarea Romaniei in competitile sportive si se poate afilia la
Federatia Sportiva Internationala
sau alte foruri europene sau mondiale pe baza
avizului dat de Administratia Publica Central a conform legii;

Art. 7. In realizarea

atributiilor sale in vederea organizarii, desfasurarii si asigurarii bazei
materiale si a resurselor financiare necesare activitatii specifice, membrii Federatiei vor colabora cu organele Adrninistratiei Publice Centrale si/sau locale conform legii, si cu alte organ izatii guvernamentale
si neguvernamentale,
centrale sau/si locale, cu agenti economici, sponsori, sustinatori, precum si cu alte categorii de persoane fizice ~i juridice, rornane sau straine, in
conditiile legii.

Art. 8. (1) Federatia lsi exercita supravegherea si controlul activitatii asupra membrilor afiliati,
In conditiile prezentului Statut, in conformitate
cu prevederile legale si cu competentele
delegate de organul adrninistratiei publice centrale de specialitate.
(2) In limitele prevederilor prezentului Statut si ale regulamentelor proprii, Federatia, prin Comisia de Disciplina si Litigii, solutioneaza, in prima instanta, litigiile dintre membrii sai, dintre
acestia si organele Federatiei, orice alte abateri disciplinare sau incalcari ale regulamentelor,
aplicand sanctiunile prevazute de regulamentul specific.
(3) Nerezolvarea
acestor cazuri la acest nivel of era posibilitatea partilor de a se adresa Comisiei de Ape\.
(4) Instanta superioara Comisiei de Apel este Comisia Nationala de Disciplina Sportiva, care
isi desfasoara activitatea In conditiile prevazute de lege.
CAPITOLUL III.

-

PATRIMONIUL FEDERATIEI
Art. 9. Patrimoniul social initial al Federatiei este format din 40.000 lei, adica patruzecimiilei,
aport in numerar. Patrimoniul se completeaza cu mijloace
conform prevederilor din Capitolul VIII al prezentului Statut.

materiale

si financiare

realizate

Art. 10. Patrimoniul

..

prezentul

Federatiei nu poate fi utilizat In alte scopuri decat cele prevazute de
Statut. Orice acte juridice sau operatiuni contrare acestui scop vor fi nule. Federatia
4

poate accepta donatii, sponsorizari sau legate testamentare cu sarcini din partea tertilor numai
cu conditia ca asemenea sarcini sa nu contravina scopului si activitatilor acesteia.
Art. 11. Patrimoniul Federatiei va fi inregistrat in evidentele contabile. Disponibilitatile
banesti, in moneda nationala sau straina, vor fi pastrate in conturi bancare deschise la banci din
Romania, respectand legislatia in vigoare.
Art. 12. Anul financiar al Federatiei corespunde anului calendaristic.
CAPITOLUL IV.
MEMBRII FEDERATIEI,

DREPTURILE

SI OBLIGATIILE

ACESTORA

Art. 13. Pot deveni membri ai Federatiei numai persoanele juridice rornane care au in obiectul
de activitate kartingul si care sunt recunoscute ca structuri sportive in conditiile legii. Pentru
obtinerea calitatii de membru afiliat structurile sportive vor trebui sa se adreseze in scris Federatiei cu 0 cerere tip.
La cerere se anexeaza un dosar cu urmatoarele inscrisuri doveditoare:
a) actul constituirii ~i statutul, autentificate;
b) copie de pe hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de acordare a personalitatii juridice, de pe incheierea prin care s-a dispus inscrierea persoanei juridice in Registrul asociatiilor ~i fundatiilor, in cazul structurilor sportive cu personalitate juridica
de drept privat;
c) copie legalizata de pe Certificatul de identitate sportiva;
d) copie legalizata de pe Certificatul de inscriere in RegistruI National al persoanelor
juridice, in cazul structurilor sportive persoane juridice tara scop patrimonial;
e) copie legalizata de pe Certificatul de inmatriculare in Registrul comertului, in cazul
societatilor comerciale sportive pe actiuni;
f) dovada sediului;
g) dovada patrimoniului;
h) Dovada platii taxei de afiliere conform cu regulamentul financiar in vigoare.
Art. 14. In afara membrilor cu drept de vot, Federatia poate avea "membrii de onoare", persoane fizice care au adus sau aduc servicii deosebite Federatiei sau kartingului.
Art. 15. (1) Calitatea de membru al Federatiei se dobandeste ca urmare a afilierii, aprobata
definitiv de catre Adunarea Generala.
(2) Calitatea de membru de onoare se dobandeste prin aprobare de catre Adunarea Generala, la
propunerea Biroului Federal.
Art. 16. (1) Calitatea de membru al Federatiei inceteaza In urmatoarele situatii:
a) dizolvarea Federatiei;
b) dizolvarea si lichidarea structurii sportive, sau desfiintarea sectiei de karting din cadrul
respectivei structuri sportive;
c) decizia unilaterala de retragere din Federatie;
d) excluderea, la propunerea Biroului Federal, ca urmare a stabilirii acestei sanctiuni
disciplinare prin hotarare definitiva si irevocabila, ca urmare a incalcarii Statutului si
regulamentelor Federatiei, sau a legislatiei din domeniu;
e) revocarea recunoasterii ca structura sportiva si In consecinta, radierea sa din Registrul
Sportiv.
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(2) lncetarea calitatii de membru al Federatiei se hotaraste de catre Adunarea Generala, la propunerea Biroului Federal.
(3) In cazul incetarii calitatii de membru al Federatiei, taxele si cotizatiile achitate pentru anul
In curs nu se restituie.
Art. 17. Membrii afiliati ai Federatiei, prin delegatul desemnat au urmatoarele drepturi:
a) sa participe si sa exercite dreptul de vot In Adunarile Generale ale Federatiei, In
conditiile In care au taxele achitate la zi;
b) sa candideze si sa fie alesi In organele de conducere, administrare si control ale Federatiei sau In alte organisme si comisii ale acesteia, prin persoanele desemnate de acestia,
daca au 18 ani impliniti si nu sunt supusi unor actiuni sau interdictii legale pentru
functiile la care candideaza;
c) sa participe la actiunile organizate de Federatie, In conditiile prezentului Statut;
d) sa faca propuneri pentru organele si comisiile Federatiei sau privitoare la activitatea
acestora;
e) sa initieze proiecte si hotarari specifice bunului mers al activitatii de karting, pe care sa
Ie depuna la Biroul Federal;
f) sa aiba acces la inforrnatie, documentare si consultanta privind domeniul de activitate al
Federatiei, In conditiile in care nu dauneaza intereselor altor membri.
Art. 18. Membrii Federatiei au urmatoarele obligatii:
a) sa actioneze In orice situatie pentru respectarea prevederilor Statutului si a regulamentelor Federatiei, precum si a hotararilor organelor de conducere, administrare si control,
care au fost luate In conditiile legii si ale prevederilor prezentului Statut;
b) sa activeze pentru realizarea scopului, obiectivelor si atributiilor Federatiei;
c) sa reprezinte si sa promoveze cu demnitate si corectitudine interesele Federatiei si ale
kartingului, sa respecte si sa apere prestigiul acestora In orice situatie In raporturile cu
persoanele fizice sau juri dice, romane sau straine;
d) sa permita si sa se supuna controlului dispus de Federatie, In limita cornpetentelor acesteia, prin organele sale de conducere si control;
e) sa asigure preluarea obligatiilor fata de Federatie de catre membrii proprii (manageri,
piloti si alte functii si meserii specifice);
f) sa achite obligatiile asumate fat a de Federatie, la termenele si In conditiile stabilite de
catre aceasta;
g) orice alte obligatii ce decurg din prevederile prezentului Statut ~i din regulamentele
Federatiei.
Art. 19. (1) Cererea de afiliere va fi adresata Federatiei si va fi inregistrata la Registratura
acesteia.
(2) Biroul Federal este obligat, ca in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data
inregistrarii cererii de afiliere sa confirme structurii sportive solicitante afilierea provizorie, sau
dupa caz, motivele pentru care aceasta nu este acceptata.
(3) Afilierea unui membru este hotarata, cu titlu provizoriu, de catre Biroul Federal.
(4) Hotararea provizorie de afiliere va fi supusa validarii primei Adunari Generale a Federatiei,
care va decide asupra afilierii definitive.
(5) Data aprobarii afilierii definitive este si data de la care respectivul membru are drept de vot.
(6) Structurile sportive afiliate vor imputernici, pe baza de mandat scris, persoanele fizice
desemnate sa reprezinte interesele acestora in raporturile cu Federatia.
(7) Structurile sportive, constituite si recunoscute In conditiile legii, pot participa si la constituirea asociatiilor judetene de karting si a municipiului Bucuresti sau, dupa caz, se pot afilia si
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la acestea.
(8) Modificarile intervenite In Actul constitutiv si In Statutul structurii sportive afiliatc. prcclIlll
si In actele necesare afilierii vor fi notificate obligatoriu Federatiei In termen de maximum 15
zile calendaristice
de la producere, prin depunerea actelor respective, ceea ce conduce la
reanalizarea de catre Federatie a oportunitatii mentinerii afilierii structurii respective.
)

)

CAPITOLUL

V.

ORGANELE DE CONDUCERE,

ADMINISTRARE

SI CONTROL ALE

FEDERATIEI
Art. 20. Organele de conducere si de administrare
a) Adunarea Generala;
b) Biroul Federal;
c) Organismul de administrare.

ale Federatiei sunt urmatoarele:

Art. 21. (1) Adunarea Generala, alcatuita din totalitatea membrilor cu drept de vot deliberativ,
este organul de conducere al Federatiei, si in consecinta autoritatea suprema a acestei structuri.
(2) Adunarea Generala poate fi:
a)
ordinara, convocata anual in term en de minim 30 de zile calendaristice inainte
de sedinta;
b)
de alegeri, convocata cu minim 30 de zile calendaristice
inainte de data
incheierii mandatului;
c)
extraordinara, convocata cu minim 15 zile calendaristice inainte de sedinta, la
cererea a minimum 50%+ 1 din numarul total al membrilor afiliati, a Presedintelui sau a Biroului Federal.
(3)Adunarile Generale sunt convocate si conduse de Presedintele Federatiei.
Art. 22. Atributiile Adunarii Generale ordinare sunt urmatoarele:
a) stabilirea ~i aprobarea strategiei ~i obiectivelor generale ale Federatiei, a programelor pe term en mediu si lung, precum si a planurilor anuale de activitate;
b) analizarea activitatii desfasurate ~i aprobarea rapoartelor de activitate prezentate de
Biroul Federal;
c) aprobarea bugetului anual de venituri si cheltuieli, a bilantului contabil ~i a raportului Comisiei de cenzori;
d) stabilirea numarului, precum ~i alegerea sau revocarea membrilor Biroului Federal
si a Comisiei de cenzori;
e) adoptarea Actului constitutiv, a Statutului si ai oricaror modificari ulterioare ale
acestora;
f) demiterea intregului Biroului Federal, in cazul respingerii raportului anual de activitate al acestuia si convocarea de alegeri anticipate;
g) aprobarea taxelor anuale care se incaseaza de la membrii Federatiei ~i de la
solicitantii de licente;
h) aprobarea regulamentelor de functionare ale Biroului Federal ~i ale comisiilor (cu
exceptia Comisiei de cenzori, care se organizeaza conform reglernentarilor specifice
in materie);
i) aprobarea, la propunerea Biroului Federal, a sistemului cornpetitional national si a
regulamentelor aferente: sportiv, tehnic, arbitrii, licente, etc.;
j) aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Federatiei si a regulamentului disciplinar, precum si a propunerilor de modificare ale acestora;
7
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k) validarea propunerilor Biroului Federal privind afilierea definitiva a membrilor ~i
aprobarea propunerilor Biroului Federal cu privire la acordarea titlurilor de ..IllCI11bru de onoare" ~i de .Presedinte de onoare" al Federatiei;
I) hotararea cu vot calificat (minimum 75% din numarul total al celor CLi drcpt de vot )
privind dizolvarea si lichidarea Federatiei, precurn si destinatia bunurilor rarnasc
dupa lichidare, In conditiile dispozitiilor legale In materie;
m) hotararea aderarii sau retragerii Federatiei la/din organizatii nationale sau internationale, dupa caz;
n) hotararea asupra incetarii calitatii de membru afiliat al Federatiei;
0) orice alte atributii date prin lege sau cele decurgand din prevederile prezentului
Statut sau ale Actului constitutiv.
Art. 23. (1) Adunarea Generala Ordinara se desfasoara anual si este convocata cu 30 de zile
calendaristice inainte de data stabilita pentru sedinta, comunicandu-se celor In drept data, ora,
locul si ordinea de zi a sedintei.
(2) Convocarea se face prin scrisoare recornandata sau posta electronica, cu confirmare de primire. Adunarea Generala Ordinara este statutar constituita si poate delibera In mod valabil doar
In prezenta a minimum 50%+ 1 din membrii afiliati,
(3) Materialele aferente ordinei de zi vor fi puse la dispozitia celor convocati cu minim 20 de
zile calendaristice inaintea sedintei Adunarii Generale Ordinare.
(4) Membrii Federatiei pot inainta propuneri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de
zi, cu 10 zile calendaristice inaintea sedintei. Aceste propuneri vor fi analizate de Biroul Federal in exercitiu si vor fi supuse dezbaterii In Adunarea Generala.
(5) In situatia In care nu se intruneste cvorumul prevazut la alin. (2) va fi convocata 0 noua
Adunare Generala In termen de 14 zile calendaristice. Aceasta va putea delibera valabil, cu
50%+ 1 voturi, indiferent de numarul membrilor cu drept de vot prezenti.
(6) Adunarile Generale Ordinare care au pe ordinea de zi puncte cu privire la modificarea
si/sau completarea Actului constitutiv si a Statutului sau privitoare la dizolvarea si lichidarea
Federatiei se desfasoara dupa procedurile prevazute pentru Adunarile Generale de Alegeri.
(7) Ordinea de zi a Adunarii Generale ordinare va include obligatoriu urmatoarele puncte:
a) analiza raportului Biroului Federal, privind activitatea depusa de la ultima Adunare

Generala;
b) aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli, a bilantului contabil si a
raportului Comisiei de cenzori;
c) aprobarea planului de activitate pe anul in curs si a proiectului bugetului de venituri
si cheltuieli.
(8) Votul prin corespondents
nu este admis. In cazul absentei, ce trebuie motivata, votul se
poate efectua si prin procura notariala,
Art. 24. (1) Adunarea Generala de Alegeri are loc odata la 2 ani si se convoaca cu minim 30
de zile calendaristice inainte de data expirarii mandatului. Biroul Federal va comunica celor In
drept data, ora, locul si ordinea de zi. Convocarea se face prin scrisoare recornandata sau posta
electronica, cu confirmare de primire.
(2) Materialele care vor fi supuse dezbaterii vor fi puse la dispozitia participantilor cu minim
20 de zile calendaristice inainte de data Adunarii Generale.
(3) Membrii Federatiei pot inainta observatii si propuneri de imbunatatire a materialelor,
precum si propuneri de candidati pentru: Biroul Federal ~i Comisia de cenzori, insotite de
curriculum vitae si argumentarea propunerii, eu minim 20 de zile ealendaristiee inainte de data
Adunarii Generale de Alegeri. La inaintarea propunerilor de eandidaturi pentru Biroul Federal
vor fi avute In vedere si dispozitiile art. 31 din prezentul Statut.
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(5) In situatia In care cvorumul prevazut la alin. (3) nu se intruneste, In termen de 7 7.ilc
calendaristice se va convoca 0 noua Adunare Generala Extraordinara care se va putca dcsfasura
si va putea delibera valabil indiferent de numarul membrilor aftliati definitiv Cll drcpt de vot
prezenti.

Art. 27. (1) Hotararile Adunarilor Generale se iau cu majoritate de voturi - 50%+ I ~i dcvin
obligatorii si pentru membrii afiliati care nu au luat parte la sedinta sau care au votat impotriva.
(2) Votul In Adunarea Generala se face dupa urrnatoarele criterii: ftecare membru afiliat
definitiv cu taxa platita la zi are un vot. Se acorda voturi suplimentare membrilor care au
sportiv clasat in sezonul anterior eel putin jumatate de etape 'in campionatul national organizat
de catre Federatie. Grila este urmatoarea:
1-2 Piloti
1 Vot
3-4 Piloti
2 Voturi
5-6 Piloti
3 Voturi
7-8 Piloti
4 Voturi
9+ Piloti
5 Voturi
(3) Hotararile Adunarilor Generale vor fi aduse la cunostinta membrilor Federatiei si Biroului
Federal in scris, de catre Secretarul General care intocmeste procesul verbal al fiecarei sedintei
a Adunarii Generale, in term en de maxim 7 zile calendaristice de la data adoptarii lor.
(4) Hotararile Adunarii Generale contrare legii, Actului constitutiv sau prevederilor prezentului
Statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii Federatiei care nu au luat parte la
Adunarea Generala sau care au votat impotriva ~i au cerut sa se consemneze aceasta in
procesul verbal desedinta,
in termen de 15 zile calendaristice de la data la care au luat
cunostinta despre hotarare sau de la data la care a avut loc sedinta, dupa caz.
(5) Cu ocazia fiecarei Adunari Generale, secretarul Biroului Federal intocrneste un proces
verbal de sedinta in care se consemneaza modul de desfasurare, dezbaterile care au avut loc si
hotararile adoptate. Procesul verbal va fi semnat de catre Secretarul Biroului Federal si de
Presedintele Federatiei sau de catre persoana desernnata de acesta sa conduca lucrarile
Adunarii Generale respective. De asemenea, lucrarile Adunari Generale vor fi inregistrate si pe
suport audio.
(6) Procesele verbale ~i inregistrarile audio ale Adunarilor Generale vor fi pastrate in arhiva
Federatiei la sediul acesteia, cu drept de consultare pentru toti membrii Federatiei si de catre
alte persoane indreptatite legal, dupa 0 procedura stabilita in Regulamentul de organizare si
functionare al Federatiei.

Art. 28. (1) Adunarea

Generala este prezidata de catre Presedintele Federatiei sau de catre
persoana desemnata de acesta.
(2) De regula, hotararile Adunarii Generale se adopta prin vot deschis.
(3) Exceptie de la prevederile alin.(2) se face pentru alegerea organelor Federatiei sau atunci
cand, pentru 0 anumita hotarare Adunarea Generala decide votul secret.
(4) In cazul Adunarilor Generale care au pe ordinea de zi propuneri pentru modificarea Actului
Constitutiv sau a Statutului, hotararile se adopta prin votul secret al rnajoritatii 50%+ 1 a
membrilor Federatiei afiliati definitiv cu drept de vot.

Art. 29. (1) Biroul Federal este format dintr-un numar de 9 membri. Numarul membrilor,
precum ~i cornponenta Birou Federal mentionata si in Actul constitutiv, pot fi modificate daca
dezvoltarea activitatii Federatiei impune aceasta.
(2) Nu pot deveni membri ai Biroului Federal persoanele care sunt sub efectul unei sanctiuni
disciplinare, hotarata de Federatie sau de structura sportiva din care fac parte.
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Art. 30. (1) Din componenta Biroului Federal pot face parte membrii desemnati de structurile
sportive afiliate, persoane fizice cu responsabilitati In disciplina kartingului.
(2) Biroul Federal are urmatoarea componenta:
1. Presedinte FRK
2. Secretar General FRK
3. Presedinte Comisia de Regulamente si Cornpetitii
4. Presedinte Comisia tehnica, omologari si piste
5. Presedinte Comisia centrala de arbitri
6. Presedinte Comisia de disciplina si Iitigii
7. Presedinte Comisia medicala
8. Presedinte Comisia de Programe pentru copii, juniori si sport scolar
9. Reprezentant Cluburi
Art. 31. (1) Biroul Federal se intruneste ori de care ori este nevoie, cel putin 0 data pe luna la
convocarea Presedintelui Federatiei si ia hotarari cu votul majoritatii celor prezenti, Pentru a
adopta hotarari valabile, la sedintele Biroului Federal trebuie sa fie prezenti eel putin jumatate
plus unu din numarul membrilor sai. Votul prin posta electronica sau on-line este admis.
(2) Procesele verbale de pe urma lucrarilor Biroului Federal sunt consemnate In Registrul de
procese verbale de catre secretarul Biroului Federal; procesele verbale sunt semnate de catre
secretarul Biroului Federal si de catre Presedintele Federatiei, care raspunde de conformitatea
celor consemnate. Daca membrii Biroului Federal decid astfel, lucrarile acestuia pot fi inregistrate pe suport audio.

p

r

Art. 32. (1) Biroul Federal are urmatoarele atributii:
a) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pentru perioada anterioara, proiectul
bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, executarea bugetului de venituri si
cheltuieli si proiectul planului de activitate pentru anul In curs, irnpreuna cu normele
financiare aplicabile;
b) propune Adunarii Generale dizolvarea si lichidarea Federatiei, precum si destinatia
bunurilor ramase dupa lichidare, conform legislatiei in vigoare;
c) asigura punerea In executare a hotararilor Adunarii Generale, a planurilor si programelor de activitate, precum si respectarea de catre toti membrii a prevederilor Statutului, regulamentelor ~i a altor dispozitii legale privind activitatea sportiva specifica;
d) intocmeste regulamentele de organizare ~i functionare ale Federatiei, Biroului Federal
si ale comisiilor existente In cadrul Federatiei, cu exceptia Comisiei de Cenzori;
e) numeste sau revoca Secretarul General al Federatiei;
f) intocmeste si supune aprobarii Adunarii Generale Ordinare calendarul competitional ~i
regulamentele de organizare si desfasurare ale competitiilor de karting interne ~i internationale, prop use de comisiile de specialitate si care urmeaza sa se organizeze in
Romania, In respectivul sezon cornpetitional, in corel are cu cornpetitiile internationale;
g) intocmeste si prezinta spre aprobarea Adunarii Generale programele pe termen mediu ~i
lung ale Federatiei si aproba regulamentele, instructiunile si normele, elaborate de catre
comisiile de specialitate, necesare pentru organizarea si desfasurarea activitatii si care
nu sunt de cornpetenta Adunarii Generale, aproba normele dupa care se elibereaza
licentele sportive;
h) supune aprobarii Adunarii Generale modificarile componentei Biroului Federal;
i) propune Adunarii Generale rnodificarile Actului constitutiv si ale Statutului Federatiei;
j) propune Adunarii Generale acordarea titlurilor de .membru de onoare" si de
.Presedinte de onoare" al Federatiei;
k) aproba propunerile si deciziile operative ale Secretarului General;

II

-

I)

prezinta spre aprobarea Adunarii Generale organigrama
si politica de personal a
Federatiei;
m) aproba programele de dezvoltare ale bazei materiale aflate In patrimoniul Fcdcratici:
n) hotaraste sau, dupa caz, propune infiintarea de entitati economice si alte activitati care
sa contribuie la dezvoltarea activitatii Federatiei si la realizarea scopului ~i obiectivclor
acesteia;
0) decide orice masuri menite sa asigure bun a desfasurare a activitatii Federatiei, 111
conditiile respectarii prezentului
Statut, regulamentelor
Federatiei si legislatiei In

vigoare;
p) aproba transferurile sportivilor, In conformitate cu regulamentele Federatiei;
q) aproba cornponenta echipelor reprezentative, care participa in tara sau In strainatate, la
competitiile internationale de karting;
r) indeplineste orice alte atributii stabilite de catre Adunarea Generala sau prevazute in
prezentul Statut.
(2) in calitate de membru al Biroului Federal, votul Presedintelui Federatiei este decisiv in caz
de egalitate de voturi.

Art. 33. (1) Secretarul General al Federatiei este numit de Biroul Federal si are urmatoarele
prerogative si atributii executive:
a) reprezinta si angajeaza Federatia alaturi de Presedinte sau delegatului acestuia in
raporturile cu tertii;
b) organizeaza si conduce activitatea curenta, in scopul aplicarii si indeplinirii de catre toti
membrii Federatiei, de catre organele acesteia si de catre personalul salariat, a tuturor
sarcinilor ce decurg din hotararile Adunarii Generale, Biroului Federal, precum si din
prevederile planurilor si programelor de activitate;
c) supravegheaza, asigura si raspunde de aplicarea si respectarea prevederilor Statutului si
a regulamentelor
Federatiei, a reglernentarilor
Federatiei Internationale, precum si a
legislatiei in vigoare;
d) coordoneaza si raspunde pentru derularea programelor de activitate pe termen mediu si
scurt, a calendarului sportiv intern si international;
e) organizeaza, coordoneaza
si, dupa caz, sprijina activitatea comisiilor Federatiei, a
asociatiilor judetene de karting si a municipiului
Bucuresti, precum si activitatea
salariatilor Federatiei;
f) asigura, prin comisiile Federatiei si structurile sportive afiliate, organizarea actiunilor
prevazute in calendarul intern si international;
g) organizeaza activitatea de supraveghere si control In disciplina kartingului, potrivit
dispozitiilor legale si prevederilor prezentului Statut;
h) organizeaza si conduce activitatea personalului salariat al Federatiei;
i) reprezinta Federatia in raporturile cu structurile sportive interne si internationale, cu
autoritatile publice centrale si locale, cu persoane fizice si juridice, romane sau straine,
in lipsa Presedintelui, pe baza de mandat, sau impreuna cu acesta;
j) sernneaza documentele Federatiei, alaturi de Presedinte, in conditiile prevederilor prezentului Statut si dispozitiilor legale in vigoare;
k) actioneaza, sau dupa caz, urmareste promovarea unor actiuni de prevenire a violentei si
a actelor de indisciplina, de promovare a eticii sportive si spiritului sportiv in activitatile organizate de Federatie si/sau structurile sportive afiliate;
I) urmareste punerea in aplicare a masurilor de prevenire si combatere a dopajului si a
practicilor de folosire a unor mijloace interzise pentru cresterea artificiala a performantel or sportive;
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m) participa la actiunile din calendarul sportiv national, organizate de Fedcratie S:1U de
structurile sportive afiliate acesteia si exercita autoritatea sportiva a Fcdcratici:
n) indeplineste orice alte atributii ce decurg din prezentul Statut sau delegate de Prcscdintc
sau de Biroul Federal, in conditiile legii.
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Art. 35. (1) Federatia

FRK

intern

are organigrarna

este asigurat

de catre un Cenzor

conform

ordonantei

si stat de functii proprii, aprobate de catre Adunarea

Generala.
(2) Fondurile destinate salarizarii personalului angajat al Federatiei pot fi asigurate din venituri
proprii si/sau din sumele alocate de la bugetul de stat.
(3) In situatia in care unele functii de executie vor fi salarizate de la bugetul de stat, pe baza
contractului incheiat cu organul adrninistratiei publice centrale de specialitate de sport, din comisia de verificare a cheltuirii acestor fonduri, va face parte si un reprezentant al acestui organ.
Art. 36. Presedintele Federatiei are urrnatoarele prerogative:
a) conduce ~i coordoneaza bunul mers al activitatii Federatiei ~i raspunde de organizarea
aplicarii prevederilor Statutului si regulamentelor si de indeplinirea hotararilor Adunarii
Generale;
b) conduce sedintele Biroului Federal in calitate de Presedinte al acestuia;
c) prezideaza Adunarea Generala;
d) stabileste, irnpreuna cu Secretarul General, data ~i ordinea de zi a sedintelor Adunarii
Generale, precum si continutul documentelor care se discuta In cadrul acestor sedinte;
e) reprezinta Federatia in relatiile cu autoritatile publice, cu organisme similare din alte
tari si alte foruri internationale, cu alte persoane fizice si juridice, rornane sau straine;
f) colaboreaza si realizeaza relatia functionala cu structuri ale sportului romanesc, precum
si cu alte organizatii care pot contribui la buna organizare si desfasurare a activitatii de
karting;
g) este ordonator de credite pentru activitatea Federatiei;
h) sernneaza, alaturi de Secretarul General si/sau de alte persoane desemnate de Biroul
Federal, in conditiile legii, to ate documentele din care rezulta angajamente sau obligatii
pentru Federatie;
i) propune Biroului Federal angajarea, recompensarea
sau, dupa caz, demiterea Secretarului General si preia interimar atributiile acestuia, ulterior suspendarii sau demiterii
de catre Biroul Federal;
j) participa la principalele actiuni ale Federatiei;
k) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala sau cele care decurg din
prezentul Statut.
Art. 37. (1) Presedintele si Secretarul General reprezinta si angajeaza Federatia in relatiile cu
tertii, in limitele cornpetentelor functiilor sau al delegarilor speciale date de catre Adunarea
Generala, in conditiile legii.
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(2) In situatii speciale, Presedintele ~i Secretarul General pot lua mice dccizic pc can: o
considera necesara pentru protejarea intereselor Federatiei, care va trcbui adusa de urgcl1l,l, ln
cunostinta Biroului Federal.
(3) Presedintele poate propune Adunarii Generale erearea functici de Viccpresedintc In cazul in
care activitatea Federatiei va neeesita aceasta.
(4) Vicepresedintele va fi ales de catre Adunarea Generals.

CAPITOLUL
COMISIILE

VI.
FEDERA TIEl

Art. 38. (1) Aetivitatea Federatiei se desfasoara prin si cu ajutorul Comisiilor, ea organisme de
specialitate constituite pe domenii de aetivitate. Comisiile sunt formate din Presedinte si membrii.Presedintii
Comisiilor sunt membrii Biroului Federal. Atributiile si cornpetentele Comisiilor sunt stabilite prin regulamente proprii de organizare ~i functionare, aprobate de Adunarea

Generala.
(2) Durata mandatului membrilor Comisiilor este egala eu eea a mandatului Biroului Federal.
(3) Federatia are urrnatoarele Comisii:
1. Comisia de regula mente si competitii
2. Comisia tehnica, omologari si piste
3. Comisia centrala de arbitri
4. Comisia de disciplina si Iitigii
5. Comisia medicala
6. Comisia de Programe pentru copii, juniori si sport scolar
7. Comisia de marketing si publicitate
8. Comisia de programe loturi reprezentative
9. Comisia de licente si Registru Sportiv
10. Comisia de apel
(4) In functie de necesitati, Biroul Federal poate propune Adunarii Generale eonstituirea si a
altor eomisii, sau, dupa eaz, dizolvarea sau reorganizarea eelor existente.

CAPITOLUL
ASOCIATIILE

VII.
JUDETENE

DE KARTING SI A MUNICIPIULUI

BUCURESTI

Art. 39. (1) Asociatiile judetene si a municipiului Bucuresti pe ramuri de sport, sunt persoane
juridice de drept privat, avand ca seop principal organizarea activitatii de karting la nivel
teritorial.
(2) La nivelul judetului, respeetiv al municipiului Bucuresti, se poate constitui 0 singura

asociatie.
(3) Asociatiile judetenede karting si a municipiului Bucuresti de karting sunt eonstituite din
structurile sportive in sistemul competitional judetean, afiliate si recunoscute de catre acestea.
(4) Asociatiile judetene si a municipiului Bucuresti de karting se pot constitui conform legii

69/2000.
(5) Obiectivele, drepturile si indatoririle asociatiilor de karting judetene si a municipiului Bucuresti decurg din statutele proprii, din Statutul si regulamentele Federatiei, precum si din atributiile delegate de catre aceasta.
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Art. 40. (1) Scopul asociatiilor de karting judetene ~i a municipiului Bucuresti il reprezinta
coordonarea, organizarea, promovarea ~i extinderea practicarii kartingului la nivel judetean
respectiv al municipiului Bucuresti, in conformitate cu strategiile si reglementarileelaborate
de
Federatie.
(2) In atingerea scopului propus, asociatiile judetene si a municipiului Bucuresti au urmatoarele
atributii:
.
a) actioneaza in vederea respectarii Statutului ~i regulamentelor Federatiei, pentru punerea
in practica, la nivel teritorial, a strategiei nationale de dezvoltare a kartingului, elaborata
de Federatie, precum si a planurilor si programelor proprii de formare si afirmare a
sportivilor si de organizare a activitatii sportive in disciplina kartingului;
b) sprijina initiativele de infiintare de noi sectii de karting, de organizare a unor activitati
si cornpetitii locale;
c) pe baza imputemicirilor
delegate de Federatie, asigura indrumarea
si controlul
structurilor sportive cu sectii de karting care i~i desfasoara activitatea la nivel local,
urmareste si contribuie la aplicarea in practica a normelor tehnico-metodologice
care
vizeaza activitatea cornpetitionala;
d) contribuie la buna organizare a cornpetitiilor din calendarul sportiv intern ~i international desfasurate pe raza lor de activitate, in baza mandatului Federatiei;
e) actioneaza pentru prevenirea si combaterea violentei, pentru promovarea spiritului
sportiv si a tolerantei, in intreaga activitate de nivellocal;
f) prornoveaza, impreuna cu structurile sportive, actiunile de prevenire si combatere a
folosirii substantelor interzise si a metodelor neregulamentare
de influentare a rezultatelor sportive;
g) desfasoara activitati de informare si promovare a kartingului prin mijloace mass-media,
elaboreaza si difuzeaza materiale documentare, de informare si propaganda, vizand
atingerea scopului prop us;
h) rezolva afilierea structurilor sportive avand sectii de karting si legitimarea sportivilor
din teritoriu, conform imputemicirilor
delegate de Federatie;
i) indeplineste si alte atributii, in limita cornpetentelor delegate de Federatie, a prevederilor statute lor proprii si in limitele legii.
Art. 41. Asociatiile

de karting judetene si a municipiului Bucuresti reprezinta si apara
interesele Federatiei si ale membrilor sai in relatiile cu institutii si autoritati ale administratiei
publice, cu alte persoane juri dice sau fizice, rornane sau straine. Drepturile ~i obligatiile
membrilor asociatiilor de karting judetene si a municipiului Bucuresti sunt cele prevazute in
statutele proprii, cu respectarea prevederilor din Statutul Federatiei. Membrii asociatiei sunt
sub autoritatea asociatiilor de karting judetene si a municipiului Bucuresti,

CAPITOLUL
MIJLOACELE

VIII.
MATERIALE

Art. 42. Pentru asigurarea

SI FINAN ClARE ALE FEDERA TIEl

conditiilor necesare, Federatia poate avea, in conditiile
proprietate, inchiriate, in folosinta sau administrare, mijloace de transport, baze
terenuri, materiale si instalatii specifice sportului, spatii de cazare, cantine, sedii, spatii
turi de prestari servicii, precum si alte dotari necesare atingerii scopului si obiectului
vitate.

legii, in
sportive,
si strucde acti-

Art. 43. (1) Veniturile Federatiei, indiferent de sursa si cheItuielile de orice natura sunt cuprinse in bugetul anual propriu.

15

-

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli al Federatiei se adrninistreaza astfel:
a) potrivit cornpetentelor stabilite prin prezentul Statut ~i regulamentelor Fcdcratici.
pentru veniturile proprii;
b) potrivit conditiilor stabilite prin contractele incheiate cu organele adrninistratiei publico
centrale si/sau locale, pentru sumele acordate In scopul finantarii pe baza de programc a
structurilor sportive de drept privat, fara scop lucrativ, de utilitate publica.
Art. 44. Sursele de finantare si veniturile Federatiei provin din:
a) sume destinate finantarii programelor sportive proprii ~i inscrise In contractele incheiate
cu organe ale administratiei publice centrale si/sau locale, dupa caz;
b) venituri obtinute din activitati economice directe sau din dividendele societatilor comerciale infiintate de Federatie In legatura cu scopul si obiectul de activitate al acesteia;
c) cotizatii, taxe, contributii, penalitati, potrivit prevederilor prezentului Statut, regulamentelor si normelor proprii;
d) donatii, sponsorizari sau legate;
e) dobanzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, In conditiile legii;
f) venituri obtinute din drepturi de televiziune, reclama si publicitate, sau din valorificarea
bunurilor din patrimoniu;
g) sume rarnase din exercitiul financiar precedent;
h) venituri realizate din prestari servicii;
i) alte venituri, in conditiile legii.
Art. 45. (1) Fiecare membru al Federatiei plateste 0 cotizatie anuala stabilita de catre Adunarea
Generala in normele financiare si va trebui achitata integral pana la data stabilita de Adunarea
Generala pentru anul in curs sau in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii
admiterii ca nou membru, afiliat provizoriu.
(2) Membrul Federatiei care nu si-a achitat cotizatia pana la data limita, poate f suspendat de
catre Biroul Federal, ceea ce conduce, implicit, la ridicarea dreptului de participare la competitii, precum si a dreptului de reprezentare in organele Federatiei.
(3) Sportivii legitimati la structurile astfel suspendate se pot transfera, la cerere, la aIte structuri afiliate, conform Regulamentului de transferari si a normelor financiare aferente.
(4) Dupa plata cotizatiei si a penalitatilor aferente, conform normelor financiare, eel suspendat
in conditiile alin. (2) i~i reintra in drepturi.
Art. 46. (1) Federatia poate desfasura orice activitate economica directa, cu caracter accesoriu
si in stransa legatura cu scopul principal de'activitate.
(2) Federatia poate infiinta societati comerciale ale caror dividende vor fi folosite obligatoriu si
in exclusivitate, pentru realizarea scopului Federatiei sau pentru reinvestirea acestor sume in
aceleasi societati comerciale.
Art. 47. (1) Federatia are organisme proprii de administrare si gestionare a bugetului si
patrimoniului, constituite conform legii, Statutului si regulamentelor sale.
(2) Bugetul anual se aproba de catre Adunarea Generala. Federatia se supune verificarilor
financiare potrivit legii si Statutului propriu.
(3) Exercitiul financiar al Federatiei se desfasoara pe parcursul anului fiscal, care incepe la 1
ianuarie si se sfarseste la 31 decembrie.
(4) In conditiile legii, Federatia poate beneficia de sume de la bugetul de stat si bugetele locale
pentru finantarea programelor sportive de utilitate publica. Sumele se asigura pe baza de
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contracte incheiate cu organele adrninistratiei publice centrale sau locale, dupa caz. Prevcdcrilc
contractuale au putere deplina pentru cele doua parti si constituie norme ClI caractcr tchnic.
financiar si administrativ.
Art. 48. Folosirea fondurilor financiare si a mijloacelor materiale se face potrivit hotararilor
Adunarii Generale si aprobarii organelor competente, cu respectarea legislatiei In vigoare si a
prevederilor Statutului, regulamentelor ~i normelor proprii.
CAPITOLUL

IX.

DISCIPLINA

SPORTIV

A

Art. 49. (1) Federatia I~i desfasoara acuvitatea cu respectarea principiului asigurarii unui
climat de disciplina si fair-play, in conformitate cu prevederile Legii nr. 4/2008 privind
combaterea violentei cu ocazia competitiilor si ajocurilor sportive.
(2) In activitatea lor, sportivii si personalul aferent, vor exclude mijloacele si orice alte metode
care sporesc In mod artificial perforrnantele sportive si pun In pericol sanatatea sportivilor si
etica sportiva, respectand astfel prevederile
Legii nr. 227/2006
privind prevenirea ~i
combaterea dopajului In sport.
Art. 50. In acest domeniu, competenta de solutionare a recursurilor formulate impotriva
hotararilor definitive pronuntate,
prin epuizarea cailor de atac, de comisiile interne de
disciplina sau de alte organisme cu atributii disciplinare, Ii revine Comisiei Nationale de
Disciplina Sportiva, conform Legii nr. 55112004 privind organizarea si functionarea Comisiei
Nationale de Disciplina Sportiva.
CAPITOLUL
SANCTIUNI

X.
SI RECOMPENSE

Art. 51. (1) Autoritatea disciplinara se exercita deplin si legitim potrivit:
a) cornpetentei Federatiei de a supraveghea si a controla structurile sportive cu sectii de
karting si a asociatiilor judetene si a municipiului Bucuresti de karting;
b) Statutului si regulamentelor Federatiei,
(2) Autoritatea disciplinara se exercita asupra structurilor sportive cu sectii de karting, asupra
membrilor acestora, asupra personalului de conducere, oficialilor, tehnicienilor, sportivilor ~i a
altor categorii de personal specific sportului, In limitele legii, Statutului si regulamentelor

Federatiei.
(3) Autoritatea disciplinara se exercita de catre Adunarea Generala, Biroul Federal, sau dupa
caz de catre persoanele de conducere ~i administrare, In limita dispozitiilor legale, cornpeten!; telor delegate
si prevederilor Statutului si regulamentelor Federatiei.
~
Q(4) Regulamentul
disciplinar se aproba de catre Adunarea Generala, la propunerea Biroului
* 'Y"'vl Federal.
_~.'{§t;;/'

~/ i?

W

i'

Art. 52. (1) Puterea disciplinara of era titularilor legitimi rnentionati la art. 52 alin. (3) dreptul
de a investiga si, dupa caz, de a sanctiona persoanele in culpa.
(2) Modalitatile de exercitare a autoritatii disciplinare se realizeaza prin:
a) un sistem coerent de sanctiuni, corespunzator specificului activitatii Federatiei aplicat
gradual, in functie de gravitate a faptelor;
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b) diferentierea
graduala a faptelor, excluderea posibilitatii dublci sanctionari pcntru
aceeasi fapta si excluderea retroactivitatii In aplicarea sanctiunilor;
c) cercetarea cauzelor sau imprejurarilor care inlatura, atenueaza sau agravcaza raspunderea faptuitorului si cerintele pentru neaplicarea sau suspendarea sanctiunii;
d) cornpetentele privind cercetarea faptei, determinarea ~i aplicarca sanctiunii;
e) garantarea dreptului la aparare, stabilind caile de atac impotriva sanctiunilor aplicate pe
trepte de cornpetenta.

Art. 53. (1) In conformitate

cu dispozitiile legale In vigoare, comportamentul nesportiv, nerespectarea Statutului, regulamentelor, hotararilor, deciziilor Federatiei de catre membrii structurilar afiliate, precum si de catre oficiali, sunt sanctionate disciplinar, in conformitate cu prevederile regulamentului disciplinar.
(2) Caile de atac impotriva sanctiunilor disciplinare si procedura de solutionare a acestora sunt
prevazute In regulamentul disciplinar.
(3) Litigiile de natura sportiva, legate de aplicarea Statutului, regulamentelor, dintre structurile
afiliate, membrii lor si oficialii vor urmari procedurile descrise in Statut cu respectarea legii
55112004, privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva.

Art. 54. (1) Membrii Federatiei care s-au remarcat prin rezultate deosebite sau prin contributia

,.

materiala si/sau rnorala la sustinerea activitatii, pot primi urrnatoarele recompense:
a) trofee, cupe;
b) dip lome, diplorne de onoare, plachete;
c) prime si premii;
d) titlul de "Membru de onoare", sau, dupa caz .Presedinte de onoare";
e) alte distinctii si stimulente care intra in competenta Federatiei.
(2) Recompensele prevazute la alin. (1) lit. a) - c) sunt de competenta Biroului Federal, iar cele
de la lit. d) si e) sunt de competenta Adunarii Generale.
(3) Federatia poate inainta organului adrninistratiei publice centrale de specialitate propuneri
privind recompensarea sportivilor si tehnicienilor cu rezultate deosebite, in conditiile dispozitiilor legale in materie.

CAPITOLUL

XI.

DIZOL VAREA SI LICHIDAREA

FED ERA TIEl

Art. 55. Dizolvarea Federatiei se poate produce in urmatoarele

cazuri:
1) de drept, prin:
a) imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a Biroului Federal, in conformitate cu
Statutul Federatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an, de la data la care
Adunarea Generala, Biroul Federal trebuiau constituite;
b) reducerea numarului de membrii afiliati, sub limita stabilita de lege, daca aceasta nu a
fost completat timp de 12 luni;
2) prin hotarare judecatoreasca, atunci cand:
a) scopul sau activitatea Federatiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
b) realizarea scopului este urrnarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) urmareste un alt scop decat eel pentru care a fost constituita;
d) a devenit insolvabila;
e) nu mai obtine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legislatiei in vigoare
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3) prin hotararea Adunarii Generale, convocata conform prevederilor prezentului
adoptata cu 0 majoritate de 50%+ I din membrii afiliati definitiv cu drept de vot.

Statut si

Art. 56. (1) In situatia dizolvarii,

patrimoniul Federatiei nu poate fi impartit intre membrii
acesteia.
(2) Lichidarea patrimoniului se va face conform dispozitiilor legale 'in vigoare la data dizolvarii, prin hotararea Adunarii Generale cu votul a 50%+ I din nurnarul membrilor afiliati
definitiv, bunurile ramase fiind atribuite unei alte persoane juridice de drept privat autohtone cu
scop identic sau asernanator sau, In lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public,
reprezentand interesele servite de persoana juridica dizolvata.

CAPITOLUL XII.
DISPOZITII FINALE
Art. 57. (1) Organul

adrninistratiei publice centrale de specialitate 'in disciplina activitatii
sportive exercita supravegherea si controlul asupra activitatii Federatiei, potrivit legii.
(2) Federatia va comunica organului mentionat la alin.(I) orice modificare a Actului constitutiv
si a Statutului, precum si alte inforrnatii, potrivit dispozitiilor legale In materie.
(3) Orice modificare/completare
a Actului constitutiv si a prezentului Statut se va opera prin
Act aditional, potrivit legii.

Art. 58. Biroul Federal decide In to ate cazurile neprevazute

in prezentul Statut, corespunzator
dispozitiilor legislatiei in vigoare si a dispozitiilor federatiei internationale de specialitate. Daca
aceste dispozitii nu sunt suficiente, va decide pe baza principiilor de drept ~i ale echitatii.

Art. 59. Potrivit legii, Federatia are exclusivitatea

pentru:
a) organizarea campionatelor
oficiale nationale de karting si a cornpetitiilor oficiale cu
caracter international care au loc pe teritoriul Romaniei cu avizul organului Administratiei Publice Centrale conform Legii Educatiei Fizice si Sportului nr.69/2000 cu modificarile ulterioare;
b) dreptul de folosinta asupra siglei/emblemei
proprii, precum si asupra denumirii cornpetitiei pe care 0 organizeaza;
c) drepturilor de reclama, publicitate si de transmisie radio si televiziune la cornpetitiile pe
care Ie organizeaza sau la care participa, dupa caz;
d) orice alte drepturi prevazute de lege.

Art. 60. Prevederile

prezentului Statut sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice care practica disciplina sportiva karting, sau orice alta activitate conexa acestei discipline
sportive. Solicitarea afilierii la Federatie sau a eliberarii unei licente pentru autorizarea activitatilor educationale
sau comerciale, avand ca obiect de activitate kartingul, presupune
cunoasterea si acceptarea prezentului Statut.

Art. 61. Statutul Federatiei se modifica sau se adapteaza din oficiu, ca urmare a schirnbarilor
survenite in legislatia nationala sau 'in reglernentarile federatiei internationale de specialitate
ceea ce priveste disciplina sportiva in karting.
Prevederile prezentului act se completeaza cu dispozitiile legale 'in vigoare.

In
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Art. 62. Prezentul Statut s-a redactat, in 12 (douasprezece) exemplare originale de membrii
fondatori.

ASOCIATIA"CLUB SPORTIV
DANNY RACING KARTING CLUB"

c!J

ASOCIA TIA CLUBUL SPORTIV
lC.S - RACING

ASOCIATIA CLUB SPORTIV
DUMAGAS RACING TEAM

X'

CLU~ING
"SELENA ..

SPORT"

t

ASOCIATIA
"KART RACING CLUB"

-

I
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Anexa nr.1 la Statutul Federatiei Romane De Karting
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