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FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KARTING 

                        CIF: 28559747, CIS: CV/C/00001/2011 
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Tel/Fax:0267-364822; 0267-360763; 0744-306181 

www.frk.com.ro; www.kartingromania.ro; E-mail: office@frk.com.ro 

 

Adunare Generală Extraordinară  

11 decembrie 2018, orele 11:00 

Sala „Gheorghe HAGI”, MTS 
 

HOTĂRÂREA NR 2/2018 

al ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 

din 11 decembrie 2018 

 

 

Adunarea Generală Extraordinară a avut loc la sediul Ministerului Tineretului și 

Sportului din str. Vasile Conta, nr.16, din Bucureşti, în sala Gheorghe Hagi în data de 11 

decembrie 2018, începând cu ora 11.00. 

Adunarea Generală Extraordinară a Federaţiei Române de Karting fiind statutară, 

conform 27 (3) din Statutul FRK, cu 14 cluburi prezente din cele 17 afiliate definitiv cu drept 

de vot, a analizat problemele din ordinea de zi  

Ordinea de zi:  

1. Aprobarea modificărilor Statutului FRK;  

2. Stabilirea sistemului competițional - CNK, Serii (Rotax Max Challenge, Romanian 

Karting Masters) - a modului de desfășurare și a calendarului competițional 2019; 

 

și a hotărât următoarele: 

1. Se aprobă modificarea următoarelor articole sau alineate din Statutul Federatiei care, 

după modificare, vor avea următorul cuprins: 

 

Capitolul I din Statut 

Art. 1: 

Din: 

1 FIA Federaţia Internaţională a Automobilului 

 CIK-FIA  Comisia Internaţională Karting a Federației Internaționale a 

Automobilului 

2 ANS Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret 

3 ANAD Agenţia Naţională Anti-Doping 

4 FRK Federaţia Română de Karting 

5 Club Sportiv Structură sportivă cu secţie de karting, persoană juridică de drept 

privat sau persoană juridică de drept public, după caz, constituită 

potrivit prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, 

cu modificările şi completările ulterioare,  

6 Asociaţie sportivă Societate civilă fără personalitate juridică, constituită potrivit 

prevederilor Codului civil şi ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 

69/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

7 AJK/AMK Asociaţia Judeţeană de Karting / Asociaţia Municipală de Karting – 

persoane juridice de drept privat, constituite potrivit prevederilor 

Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

8 Secţie de karting Subunitate în cadrul unui club sportiv sau asociaţie sportivă 

constituită potrivit prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 

69/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 
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9 Adunare Generală Organul de conducere al F.R.K. alcătuit din totalitatea membrilor 

afiliaţi cu drept de vot. 

10 Consiliu Federal Organul de Conducere al F.R.K., care asigură punerea în executare 

a hotărârilor Adunări Generale, fiind constituit în conformitate cu 

prezentul statut. 

11 Afiliere Actul juridic reprezentând decizia luată de F.R.K., sau 

A.J.K./A.M.B.K., după caz, de a admite printre membrii săi o 

structură sportivă cu secţie de karting, în condiţiile prevăzute de 

Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

12 Membru afiliat Structură sportivă (club sportiv, A.J.K./A.M.B.K.) afiliată la F.R.K., 

în condiţiile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare şi prezentului statut. 

13 Legitimare Actul juridic bilateral stabilit între o structură sportivă şi un sportiv, 

prin care sunt asumate drepturi şi obligaţii reciproce. 

14 Legitimaţie 

sportivă 

Document care atestă apartenenţa unui sportiv la un club sportiv 

sau asociaţie sportivă. 

15 Oficial Persoană care reprezintă sau care este delegată să reprezinte 

F.R.K. 

16 Arbitru Persoană competentă să evalueze calitatea prestaţiei, respectarea 

regulilor şi să aplice sancţiunile în cadrul unei competiţii sportive 

de karting. 

17 Calendar sportiv  Calendarul tuturor competiţiilor oficiale tutelate de F.R.K. 

desfăşurate la nivel naţional şi internaţional. 

18 Majoritate simplă Reprezintă jumătate plus unu (1/2 plus unu) din membrii afiliaţi 

prezenţi la vot. 

19 Majoritate 

absolută 

Reprezintă jumătate plus unu (1/2 plus unu) din totalul membrilor 

afiliaţi cu drept de vot. 

20 Majoritate 

calificată 

Este determinată de prevederile prezentului statut ca fiind de 2/3 

din totalul membrilor afiliaţi prezenţi cu drept de vot. 

21 Majoritate relativă Reprezintă numărul cel mai mare de voturi obţinut de un candidat 

în raport cu voturile obţinute de ceilalţi candidaţi. 

22 Taxa Sumă de bani pe care o achită membri F.R.K., sportivii, antrenorii, 

arbitrii, în schimbul unor servicii prestate sau al anumitor drepturi, 

în condiţiile şi la termenele stabilite de regulamentele F.R.K. 

 

23 Cotizaţie Sumă de bani pe care trebuie să o achite în fiecare an membrii 

F.R.K., în condiţiile şi la termenele stabilite de regulamentele 

F.R.K. 

 

24 Penalitate 

pecuniară sau în 

timp 

Sancţiune pecuniară ce constă în sume de bani sau în timp pe care 

cel care săvârşeşte o abatere disciplinară/o încălcare a prevederilor 

prezentului statut, a regulamentelor şi normlor F.R.K., este 

obligat să o plătească în contul F.R.K. 

 Devine: 

1 FIA Federaţia Internaţională a Automobilului 

 CIK-FIA  Comisia Internaţională Karting a Federației Internaționale a 

Automobilului 

2 MTS Ministerul Tineretului și Sportului 

3 ANST Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret 

4 ANAD Agenţia Naţională Anti-Doping 

5 FRK Federaţia Română de Karting 

6 Club Sportiv Structură sportivă, persoană juridică de drept privat sau persoană 

juridică de drept public, după caz, constituită potrivit prevederilor 

Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

7 Asociaţie sportivă Societate civilă fără personalitate juridică, constituită potrivit 

prevederilor Codului civil şi ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 

69/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

8 AJK/AMBK Asociaţia Judeţeană de Karting / Asociaţia Municipiului București de 
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Karting – persoane juridice de drept privat, constituite potrivit 

prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

9 Secţie de karting Subunitate în cadrul unui club sportiv sau asociaţie sportivă 

constituită potrivit prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 

69/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

10 Adunare Generală Organul de conducere al F.R.K. alcătuit din totalitatea membrilor 

afiliaţi cu drept de vot. 

11 Consiliu Federal Organul de Conducere al F.R.K., care asigură punerea în executare 

a hotărârilor Adunări Generale, fiind constituit în conformitate cu 

prezentul statut. 

12 Afiliere Actul juridic reprezentând decizia luată de F.R.K., sau 

A.J.K./A.M.B.K., după caz, de a admite printre membrii săi o 

structură sportivă cu secţie de karting, în condiţiile prevăzute de 

Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

13 Membru afiliat Structură sportivă (club sportiv, A.J.K./A.M.B.K.) afiliată la F.R.K., 

în condiţiile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare şi prezentului statut. 

14 Membru afiliat 

activ 

Structura sportivă care: 

-este afiliată provizoriu sau definitiv la FRK;  

- pe parcursul anului calendaristic la care se face referire a 

participat/participă în cadrul calendarului sportiv al FRK 

15 Membru afiliat 

inactiv 

Structura sportivă care: 

-este afiliată provizoriu sau definitiv la FRK; 

- pe parcursul anului calendaristic la care se face referire nu a 

participat în cadrul calendarului sportiv al al FRK 

16 Legitimare Actul juridic bilateral stabilit între o structură sportivă şi un sportiv, 

prin care sunt asumate drepturi şi obligaţii reciproce. 

17 Legitimaţie 

sportivă 

Document care atestă apartenenţa unui sportiv la un club sportiv 

sau asociaţie sportivă. 

18 Oficial Persoană care reprezintă sau care este delegată să reprezinte 

F.R.K. 

19 Arbitru Persoană competentă să evalueze calitatea prestaţiei, respectarea 

regulilor şi să aplice sancţiunile în cadrul unei competiţii sportive 

de karting. 

20 Calendar sportiv  Calendarul tuturor competiţiilor oficiale tutelate de F.R.K. 

desfăşurate la nivel naţional şi internaţional. 

21 Majoritate simplă Reprezintă jumătate plus unu (1/2 plus unu) din membrii afiliaţi 

prezenţi la vot. 

22 Majoritate 

absolută 

Reprezintă jumătate plus unu (1/2 plus unu) din totalul membrilor 

afiliaţi cu drept de vot. 

23 Majoritate 

calificată 

Este determinată de prevederile prezentului statut ca fiind de 2/3 

din totalul membrilor afiliaţi prezenţi cu drept de vot. 

24 Majoritate relativă Reprezintă numărul cel mai mare de voturi obţinut de un candidat 

în raport cu voturile obţinute de ceilalţi candidaţi. 

25 Taxa Sumă de bani pe care o achită membri F.R.K., sportivii, antrenorii, 

arbitrii, în schimbul unor servicii prestate sau al anumitor drepturi, 

în condiţiile şi la termenele stabilite de regulamentele F.R.K. 

 

26 Cotizaţie Sumă de bani pe care trebuie să o achite în fiecare an membrii 

F.R.K., afiliați definitiv, în perioada 1.01 – 31.01. Pentru membrii 

afiliați provizoriu, cotizația anuală se achită după afilierea 

provizorie de către Consiliul Federal dar înaintea afilierii definitive 

de către Adunarea Generală.  

27 Penalitate 

pecuniară sau în 

timp 

Sancţiunea pecuniară (ce constă în sume de bani) sau în timp pe 

care o primește cel care săvârşeşte o abatere disciplinară/o 

încălcare a prevederilor prezentului statut, a regulamentelor şi 

normelor F.R.K.. 
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Art. 2  

Din: 

(2)- In conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, a H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului 

de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, Federaţia Română de Karting este structură sportivă 

de utilitate publică, constituită prin asocierea cluburilor sportive cu secţii pe ramura de sport 

karting. 

Devine: 

(2)- În conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, a H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului 

de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, Federaţia Română de Karting este structură sportivă 

de interes public naţional, persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, 

neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ, constituită prin asocierea cluburilor 

sportive cu secţii pe ramura de sport karting. 

Din: 

(3)- FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KARTING este înscrisă în Registrul Federaţiilor Naţionale de la 

Agenţia Naţională pentru Sport şi Tineret şi are Certificatul de Identitate Sportivă (CIS) nr. 

CV/C/00001/2011 din  01 iunie 2011, în Registrul Federaţiilor Sportive Naţionale. 

Devine: 

(3)- FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KARTING este înscrisă în Registrul Federaţiilor Naţionale şi are 

Certificatul de Identitate Sportivă (CIS) din  01 iunie 2011. 

 

Art. 2 (6) este șters: 

 

(6)- F.R.K. este structură sportivă de interes public naţional, persoană juridică de drept 

privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ, în 

domeniul disciplinei sportive-karting. 

 

Art. 2 (7)  

Din: 

(7)- F.R.K. este singura structură sportivă autorizată să reglementeze, să organizeze, să 

controleze şi să conducă activitatea în domeniul disciplinei sportive-karting în România. 

Devine: 

(6)- F.R.K. este singura structură sportivă autorizată să reglementeze, să organizeze, să 

controleze şi să conducă activitatea în domeniul ramurii de sport-karting în România.  

 

 

Art. 2 (8)  

Din: 

(8)- F.R.K. este organizată şi funcţionează potrivit legislaţiei României, Statutului şi 

regulamentelor proprii şi în concordanţă cu Statutul FIA şi Prescripţiile Generale Aplicabile 

Concursurilor Internaţionale Şi Campionatelor, Cupelor şi Trofeelor CIK-FIA de Karting, 

organismul internaţional de specialitate. 

Devine: 

(7)- F.R.K. este organizată şi funcţionează potrivit legislaţiei României, Statutului şi 

regulamentelor proprii şi în concordanţă cu Statutul FIA şi Prescripţiile Generale Aplicabile 

Concursurilor Internaţionale și Campionatelor, Cupelor, Seriilor şi Trofeelor CIK-FIA, 

organismul internaţional de specialitate. 

 

Art. 2 (9) la propunerea Consiliului Federal este șters: 

(9)- F.R.K. este AUTORITATE SPORTIVĂ NAŢIONALĂ (ASN) pentru karting în România, 

calitate delegată şi recunoscută de Federaţia Internaţională a Automobilului, iar un 

reprezentant al său este membru al CIK-FIA. 

 

Art. 2 (10) se renumerotează și devine Art 2 (8) 

 

Art. 3 (1)  

Din: 
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Art.3.-(1)- Sediul F.R.K. este situat în municipiul Târgu Secuiesc, str.Orban Balazs, nr.16, 

judeţul Covasna, cod poştal 525400. 

 

Devine: 

Art.3.-(1)- Sediul F.R.K. este situat în Strada Vasile Conta, nr. 16, etaj 4, camerele 414, 

415 și 426, sector 2, București, cod postal: 020951. 

 

Art. 5 (4) este șters: 

(4)- Sigla şi emblema F.R.K. vor fi înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. 

 

 

Capitolul II din Statut 

 

Art. 6  

Din: 

Art.6.- Scopul F.R.K. îl constituie dezvoltarea activităţilor sportive în disciplina karting pe tot 

teritoriul României. În acest sens, F.R.K. organizează, administrează şi promovează 

activitatea în interesul membrilor afiliaţi şi pentru atragerea de noi membri, pe plan 

naţional, în interesul formării şi educării practicanţilor, susţinătorilor şi simpatizanţilor, 

aceastei discipline sportive - karting.                                        

Devine: 

Art.6.- Scopul F.R.K. îl constituie dezvoltarea activităţilor sportive în ramura de sport 

karting pe tot teritoriul României. În acest sens, F.R.K. organizează, administrează şi 

promovează activitatea în interesul membrilor afiliaţi şi pentru atragerea de noi membri, pe 

plan naţional, în interesul formării şi educării practicanţilor, susţinătorilor şi simpatizanţilor, 

aceastei ramuri sportive - karting.    

 

 Art. 7  

Din: 

a)elaborează strategia naţională de dezvoltare în disciplina kartingului şi controlează 

aplicarea acesteia de către membri afiliaţi; 

Devine: 

a)elaborează strategia naţională de dezvoltare în ramura de sport karting şi controlează 

aplicarea acesteia de către membrii afiliaţi; 

 

Sunt introduse punctele b) și f) astfel: 

b) elaborează întreg cadrul normativ al activităţii de karting respectând prezentul 

Statut şi legislaţia în vigoare. 

f) asigură arbitrajul la competiţiile sportive și judecă orice fel de diferende sau 

litigii din calendarul competițional; 

În urma introducerii celor două paragrafe se renumește astfel: litera b), devine litera c), c) 

devine d), d) devine e), e) devine g), f) devine h), g) devine i), h) devine j), i devine k), j) 

devine l), k) devine m), l) devine n) 

 

Art. 9  

Din: 

1)- F.R.K. îşi exercită supravegherea şi controlul activităţii asupra membrilor afiliaţi, în 

condiţiile prezentului Statut, în conformitate cu prevederile legale şi cu competenţele 

delegate de organul administraţiei publice centrale de specialitate şi prevederile Comisiei 

Naţionale de Disciplină. 

 

Devine: 

1)- F.R.K. îşi exercită supravegherea şi controlul activităţii asupra membrilor afiliaţi, în 

condiţiile prezentului Statut, în conformitate cu prevederile legale şi cu competenţele 

delegate de organul administraţiei publice centrale de specialitate. 

 

Din: 

(2)- În limitele prevederilor prezentului Statut şi ale regulamentelor proprii, F.R.K., prin 

Comisia de Disciplină şi Litigii, soluţionează, in primă instanţă, litigiile dintre membri săi, 

dintre aceştia şi organele F.R.K., orice alte abateri disciplinare sau încălcări ale 

regulamentelor, aplicând sancţiunile prevăzute de regulamentul specific. 
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Devine: 

(2)- În limitele prevederilor prezentului Statut şi ale regulamentelor proprii, F.R.K. 

soluţionează litigiile dintre membri săi, dintre aceştia şi organele F.R.K., orice alte abateri 

disciplinare sau încălcări ale regulamentelor, aplicând sancţiunile prevăzute de regulamentul 

specific. 

 

Art. 9 (3) și Art. 9 (4 sunt șterse: 

(3)- Nerezolvarea acestor cazuri la acest nivel oferă posibilitatea părţilor de a se adresa 

Comisiei de Apel. 

(4)- Instanţa superioară Comisiei de Apel este Adunarea Generală a F.R.K., care îşi 

desfăşoară activitatea în condiţiile prevăzute de lege. 

   

Capitolul IV din Statut 

 

Art. 14  

Din: 

(2)- Pentru obţinerea calităţii de membru afiliat, structurile sportive trebuie să se adreseze 

în scris F.R.K. cu o cerere tip.   

Devine: 

(2)- Pentru obţinerea calităţii de membru afiliat, structurile sportive trebuie să se adreseze 

în scris, la secretariatul  F.R.K. cu o cerere tip.   

 

La articolul 14(2) litera b) se sterge sintagma “și irevocabilă” 

b) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordare a 

personalităţii juridice, de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei 

juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în cazul structurilor sportive cu 

personalitate juridică de drept privat; 

 

 

Art 17. (1)  

Din: 

e) revocarea recunoaşterii ca structură sportivă de către Autoritatea Administraţiei Centrale 

de specialitate şi în consecinţă, radierea sa din Registrul Sportiv. 

Devine: 

e) revocarea recunoaşterii ca structură sportivă de către organul Administrației Publice 

Centrale de Specialitate şi în consecinţă, radierea sa din Registrul Sportiv.  

 

Sunt adăugate punctele f) și g) astfel: 

f) neachitarea obligaţiilor financiare (inclusiv cotizația anuală) faţă de FRK pe o 

perioadă mai mare de doi ani; 

g) în cazul în care structura sportivă este inactivă pe o perioadă de 3 ani consecutivi; 

 

 

 

Art 19.  

Din: 

f) să achite obligaţiile asumate faţă de F.R.K., la termenele şi în condiţiile stabilite de către 

aceasta; 

Devine: 

f) să achite obligaţiile asumate faţă de F.R.K., la termenele şi în condiţiile stabilite de către 

aceasta; membrii Federaţiei îşi pierd dreptul de vot, în condiţiile prezentului Statut în cazul 

în care structura sportivă afiliată are obligaţii de plată neachitate la termen sau dacă se află 

sub incidenţa vreunei sancţiuni aplicate de F.R.K.; deasemeni se pierde dreptul de vot în 

cazul în care structura sportivă este inactivă pe o perioadă mai mare de 2 ani consecutivi; 

 

Articolele se renumesc astfel încât litera g) devine litera h) iar la litera g) este introdus 

următorul text: 

g)să organizeze și să participe la competiții sportive numai cu avizul FRK și cu respectarea 

statutului și al regulamentelor FRK.; 
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Art.20.-(1)- se completeaza cu cuvântul” secretariatului” și astfel devine: 

Cererea de afiliere va fi adresată secretariatului F.R.K. şi va fi înregistrată la 

Registratura acesteia.    

 

Art. 23: 

Din: 

h) aprobarea, la propunerea Consiliului Federal, a sistemului competiţional naţional şi a 

regulamentelor aferente: sportiv, tehnic, arbitri, licenţe, etc.; 

Devine: 

h) votarea propunerii Consiliului Federal, cu privire la sistemul competiţional naţional şi la 

regulamentele aferente: sportiv, tehnic, arbitri, licenţe, etc.; 

 

Capitolul V din Statut 

 

Art. 24  

Din: 

(2)- Convocarea se face prin scrisoare recomandată sau poştă electronică, cu confirmare de 

primire. Adunarea Generală Ordinară este statutar constituită şi poate delibera în mod 

valabil doar în prezenţa a minimum 2/3 din membri afiliaţi definitiv. 

Devine: 

(2)- Convocarea se face prin poştă electronică, cu confirmare de primire și pe site-ul oficial 

FRK. Adunarea Generală Ordinară este statutar constituită şi poate delibera în mod valabil 

doar în prezenţa a minimum 2/3 din membri afiliaţi definitiv. 

 

Din: 

(3)- Materialele aferente ordinei de zi vor fi puse la dispoziţia celor convocaţi cu minimum 

20 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei Adunării 

Generale Ordinare, pe site-ul F.R.K. 

Devine: 

(3)- Materialele aferente ordinei de zi vor fi puse la dispoziţia celor convocaţi cu minimum 

20 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei Adunării 

Generale Ordinare, prin poșta electronică și pe site-ul F.R.K. 

 

Din: 

(5)- În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul prevăzut la alin. (2) va fi convocată o 

nouă Adunare Generală în termen de 14 zile calendaristice. Aceasta va putea delibera 

valabil, cu 50%+1 voturi, indiferent de numărul membrilor cu drept de vot prezenţi. 

Devine: 

(5)- În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul prevăzut la alin. (2) va fi convocată o 

nouă Adunare Generală,  în termen de maxim 14 zile calendaristice. Convocarea se va face 

prin poștă electronică și pe site-ul oficial al FRK, cu minim 48 ore înainte de data stabilită 

pentru desfăşurarea sedinţei, comunicându-se celor în drept data, ora și locul. Aceasta va 

putea delibera valabil, cu 50%+1 voturi, indiferent de numărul membrilor cu drept de vot 

prezenţi. 

 

Din: 

(7)- Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare va include obligatoriu următoarele puncte: 

a) analiza raportului Consiliului Federal, privind activitatea desfășurată de la ultima 

Adunare Generală; 

b) aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, a bilanţului contabil şi a 

raportului Comisiei de Cenzori pentru perioada de la ultima Adunare Generală, 

precum şi a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioada următoare;  

c) aprobarea realizării planului de activitate pe anul în curs şi a proiectului planului de 

activitate pentru perioada următoare; 

d) Aprobarea sistemului competiţional al Campionatului Naţional de Karting - Viteză pe 

Circuit (CNKVC), Campionatului Naţional de Karting – Anduranţă (CNKA), 

Campionatului Naţional de Karting – Viteză în Coastă (CNKVCo), Cupelor şi Trofeelor 

de Karting, pentru anul următor. 

 Devine: 

 

(7)- Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare va include obligatoriu următoarele puncte: 
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a) analiza raportului Consiliului Federal, privind activitatea desfășurată de la ultima 

Adunare Generală; 

b) aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, a bilanţului contabil şi a 

raportului Comisiei de Cenzori pentru perioada de la ultima Adunare Generală, 

precum şi a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioada următoare;  

c) Aprobarea Normelor financiare 

d) aprobarea realizării planului de activitate pe anul în curs şi a proiectului planului de 

activitate pentru perioada următoare; 

e) Aprobarea sistemului competiţional  

 

Din: 

(10)- În cazul absenţei unui membru al F.R.K., ce trebuie motivată cu documente, votul 

acestuia se poate efectua numai prin procură notarială de către un alt membru al F.R.K.; 

Un membru F.R.K. poate reprezenta prin procură notarială numai un singur alt 

membru F.R.K. 

Devine: 

(10)- În cazul în care, urmare a unor motive bine întemeiate prezentate secretariatului FRK, 

un membru al FRK nu poate delega o persoană din cadrul clubului să-l reprezinte la ședința 

adunării generale, votul acestuia se poate efectua numai prin procură notarială de către un 

alt membru al F.R.K.; 

Un membru F.R.K. poate reprezenta prin procură notarială numai un singur alt membru 

F.R.K. 

 

 

Art. 25 

 

Din: 

(1)- Adunarea Generală de Alegeri are loc odată la 2 ani şi se convoacă cu minim 30 de zile 

calendaristice înainte de data expirării mandatului. Consiliul Federal va comunica celor în 

drept data, ora, locul şi ordinea de zi. Convocarea se face prin scrisoare recomandată sau 

poştă electronică, cu confirmare de primire.  

 

Devine: 

(1)- Adunarea Generală de Alegeri are loc odată la 4 ani şi se convoacă cu minim 30 de zile 

calendaristice înainte de data expirării mandatului. Consiliul Federal va comunica celor în 

drept data, ora, locul şi ordinea de zi. Convocarea se face prin poştă electronică, cu 

confirmare de primire și pe site-ul oficial FRK 

 

Din: 

(3)- Membrii F.R.K. pot înainta observaţii şi propuneri de îmbunătăţire a materialelor, 

precum şi propuneri de candidaţi pentru: preşedinte, vicepreşedinţi, membri Consiliului 

Federal, Comisia de cenzori, Comisia se Apel, însoţite de curriculum vitae, argumentarea 

propunerii şi acceptul scris al fiecărei persoane propuse, cu minim 10 de zile calendaristice 

înainte de data Adunării Generale de Alegeri. La înaintarea propunerilor de candidaturi 

pentru Consiliul Federal vor fi avute în vedere şi dispoziţiile art. 32 din prezentul Statut. 

 

Devine: 

(3)- Membrii F.R.K. pot înainta observaţii şi propuneri de îmbunătăţire a materialelor, 

precum şi propuneri de candidaţi pentru: preşedinte, vicepreşedinţi, membrii Consiliului 

Federal, Comisia de cenzori, Comisia se Apel, însoţite de curriculum vitae, argumentarea 

propunerii şi acceptul scris al fiecărei persoane propuse, cu minim 10 de zile calendaristice 

înainte de data Adunării Generale de Alegeri. La înaintarea propunerilor de candidaturi 

pentru Consiliul Federal vor fi avute în vedere şi dispoziţiile art. 31 din prezentul Statut. 

 

Din: 

(9)- În cazul absenţei unui membru al F.R.K., ce trebuie motivată cu documente, votul 

acestuia se poate efectua numai prin procură notarială de către un alt membru al F.R.K.; 

Un membru F.R.K. poate reprezenta prin procură notarială numai un singur alt 

membru F.R.K. 

 

Devine: 
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(9)- În cazul în care, urmare a unor motive bine întemeiate prezentate secretariatului FRK, 

un membru al FRK nu poate delega o persoană din cadrul clubului să-l reprezinte la ședința 

Adunării Generale de Alegeri, votul acestuia se poate efectua numai prin procură notarială 

de către un alt membru al F.R.K.; 

Un membru F.R.K. poate reprezenta prin procură notarială numai un singur alt membru 

F.R.K. 

 

Art. 26 

 

Din: 

(1)- Adunarea Generală de Alegeri este statutar constituită şi poate delibera în mod valabil 

dacă sunt prezenţi minimum 2/3 din membri cu afiliere definitivă cu drept de vot. Validarea 

reprezentanţilor cu drept de vot se face, înaintea începerii şedinţei, pe baza împuternicirii 

scrise care atestă calitatea de delegat la acea sedinţă şi numărul de voturi la care are 

dreptul (conform art. nr. 28 din prezentul statut) din partea fiecărui membru afiliat.  

O persoană poate exercita dreptul la vot numai în numele a 2 structuri sportive, una proprie 

şi una prin delegare. Votul prin corespondenţă nu este admis. 

Devine: 

(1)- Adunarea Generală de Alegeri este statutar constituită şi poate delibera în mod valabil 

dacă sunt prezenţi minimum 2/3 din membrii cu afiliere definitivă cu drept de vot. Validarea 

reprezentanţilor cu drept de vot se face, înaintea începerii şedinţei, pe baza împuternicirii 

scrise care atestă calitatea de delegat la acea sedinţă din partea fiecărui membru afiliat.  

O persoană poate exercita dreptul la vot numai în numele a 2 structuri sportive, una proprie 

şi una prin delegare. Votul prin corespondenţă nu este admis. 

 

Din: 

(2)- În situaţia în care cvorumul prevăzut la alin. (1) nu se întruneşte, se va convoca o 

nouă Adunare Generală de Alegeri cu maxim 14 zile calendaristice înainte de data şedinţei, 

care se va desfăşura şi va putea delibera în condiţiile prezenţei a 50%+1 a membrilor F.R.K. 

cu drept de vot, cu condiţia ca aceasta să fie adusă la cunoştinţa membrilor.  

 

Devine: 

(2)- În situaţia în care cvorumul prevăzut la alin. (1) nu se întruneşte, se va convoca o 

nouă Adunare Generală de Alegeri în termen de maxim 14 zile calendaristice care se va 

desfăşura şi va putea delibera în condiţiile prezenţei a 50%+1 a membrilor F.R.K. cu drept 

de vot. Convocarea se va face prin poștă electronică și pe site-ul oficial al FRK, cu minim 48 

ore înainte de data stabilită pentru desfăşurarea sedinţei, comunicându-se celor în drept 

data, ora și locul. 

 

Din: 

(3)- Dacă nici în această situaţie nu se întruneşte cvorumul prevăzut la alin. (2), se va 

convoca, în termen de maximum 7 zile calendaristice, o nouă Adunare Generală de Alegeri 

care se va desfăşura şi va delibera în mod valabil cu 50%+1 din membri cu afiliere 

definitivă, indiferent de numărul membrilor F.R.K. prezenţi cu afiliere definitivă cu drept de 

vot, cu condiţia ca aceasta să fie adusă la cunoştinţa tuturor membrilor.   

Devine: 

(3)- Dacă nici în această situaţie nu se întruneşte cvorumul prevăzut la alin. (2), se va 

convoca, în termen de maxim 7 zile calendaristice, o nouă Adunare Generală de Alegeri care 

se va desfăşura şi va delibera în mod valabil cu 50%+1 din membrii prezenți la adunare, 

indiferent de numărul membrilor F.R.K cu afiliere definitivă, cu drept de vot, prezenţi. 

Convocarea se va face prin poștă electronică și pe site-ul oficial al FRK, cu minim 48 ore 

înainte de data stabilită pentru desfăşurarea sedinţei, comunicându-se celor în drept data, 

ora și locul. 

 

Din: 

(4)- Structurile şi persoanele din conducerea F.R.K. vor rămâne în funcţie până la validarea 

alegerilor.  

 

Devine: 

(4)- Structurile şi persoanele din conducerea F.R.K. vor rămâne în funcţie până la validarea 

rezultatelor noilor alegerilor 
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Art. 27 

 Se sterge la art.27(1) litera c) și se renumerotează celelalte puncte astfel: d) devine c), 

e) devine d) și f) devine e) 

c)ca urmare a unei „Moţiuni de neîncredere” în activitatea Preşedintelui sau a 

Consiliului Federal, semnată de cel puţin 50%+1 din membri F.R.K. cu afiliere definitivă cu 

drept de vot şi înaintată Preşedintelui;  

 

 

Din: 

(2)- Adunarea Generală Extraordinară trebuie să aibă loc în termen de maxim 15 zile 

calendaristice de la data convocării acesteia. Ordinea de zi va fi comunicată membrilor prin 

scrisoare recomandată sau poştă electronică, cu confirmare de primire. 

Devine: 

(2)- Adunarea Generală Extraordinară trebuie să fie convovată cu minim 15 zile 

calendaristice înainte de data stabilită pentru desfăşurarea sedinţei. Data, ora, locul de 

desfășurare și Ordinea de zi va fi comunicată membrilor prin poştă electronică, cu 

confirmare de primire și prin site-ul oficial F.R.K. 

 

Din: 

(5)- În cazul absenţei unui membru al F.R.K., ce trebuie motivată cu documente, 

votul acestuia se poate efectua numai prin procură notarială de către un alt membru al 

F.R.K.; 

Un membru F.R.K. poate reprezenta prin procură notarială numai un singur alt 

membru F.R.K. 

 

Devine: 

(5)- În cazul în care, urmare a unor motive bine întemeiate prezentate 

secretariatului FRK, un membru al FRK nu poate delega o persoană din cadrul clubului să-l 

reprezinte la ședința Adunării Generale de Alegeri, votul acestuia se poate efectua numai 

prin procură notarială de către un alt membru al F.R.K.; 

Un membru F.R.K. poate reprezenta prin procură notarială numai un singur alt 

membru F.R.K.  

 

Din: 

(7) În situaţia în care cvorumul prevăzut la alin. (3) nu se întruneşte, în termen de 7 

zile calendaristice se va convoca o nouă Adunare Generală Extraordinară care se va putea 

desfăşura şi va putea delibera valabil indiferent de numărul membrilor afiliaţi definitiv cu 

drept de vot prezenţi. 

Devine: 

(7) În situaţia în care cvorumul prevăzut la alin. (3) nu se întruneşte, în termen de 

maxim 7 zile calendaristice se va convoca o nouă Adunare Generală Extraordinară care se 

va putea desfăşura şi va putea delibera valabil indiferent de numărul membrilor afiliaţi 

definitiv cu drept de vot prezenţi. Convocarea se va face prin poștă electronică și pe site-ul 

oficial al FRK, cu minim 48 ore înainte de data stabilită pentru desfăşurarea sedinţei, 

comunicându-se celor în drept data, ora și locul. 

 

 

Art. 28 

 

Din: 

(2)- Votul în Adunarea Generală se face după următoarele criterii: fiecare membru 

afiliat definitiv cu taxa plătită la zi are un vot. Se acordă voturi suplimentare membrilor care 

au sportiv clasat în sezonul anterior cel puţin jumătate de etape în campionatul naţional 

organizat de către F.R.K. Grila este următoarea: 

1-2 Piloţi…………………………. 1 Vot 

3-4 Piloţi…………………………. 2 Voturi 

5-6 Piloţi…………………………. 3 Voturi 

7-8 Piloţi…………………………. 4 Voturi 

9+  Piloţi…………………………. 5 Voturi 
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Devine: 

(2)- Norma de reprezentare la Adunarea Generală este de un vot pentru fiecare 

membru cu drept de vot (membru afiliat definitiv cu taxele plătite la zi).  

 

Din: 

(4)- Hotărârile Adunării Generale contrare legii, Actului constitutiv sau prevederilor 

prezentului Statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membri F.R.K. care nu au 

luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se consemneze 

aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile calendaristice de la data la care 

au luat cunoştinţă despre hotărare sau de la data la care a avut loc şedinţa, după caz. 

 

Devine: 

(4)- Hotărârile Adunării Generale contrare legii, Actului constitutiv sau prevederilor 

prezentului Statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membri F.R.K. care nu au 

luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se consemneze 

aceasta în procesul-verbal de şedinţă. 

 

Din: 

(5)- Cu ocazia fiecărei Adunări Generale, secretariatul acesteia întocmeşte un 

proces-verbal de şedinţă în care se consemnează modul de desfăşurare, dezbaterile care au 

avut loc şi hotărârile adoptate. Procesul-verbal va fi semnat de către Secretarul General şi 

Preşedintele F.R.K. sau de către persoana desemnată de acesta să conducă lucrările 

Adunării Generale respective. De asemenea, lucrările Adunări Generale vor fi înregistrate şi 

pe suport audio.. 

 

Devine: 

(5)- Cu ocazia fiecărei Adunări Generale, secretariatul acesteia întocmeşte un 

proces-verbal de şedinţă în care se consemnează modul de desfăşurare, dezbaterile care au 

avut loc şi hotărârile adoptate. Procesul-verbal va fi semnat de către persoanele desemnate 

să-l întocmească, verificat şi semnat de către preşedintele adunării sau de secretarul 

general, contrasemnat de minimum 3 membri prezenţi la adunare. Lucrările Adunări 

Generale pot fi înregistrate şi pe suport video/audio. 

 

Art. 30 

Din: 

(1)- Consiliul Federal este format dintr-un număr de 11 membri. Numărul membrilor, 

precum şi componenţa Consiliului Federal menţionată şi în Actul constitutiv, pot fi modificate 

dacă dezvoltarea activităţii F.R.K. impune aceasta. 

Devine: 

(1)- Consiliul Federal este format dintr-un număr de 9 membri (președinte, 

vicepreședinte și 7 consilieri). Numărul membrilor, precum şi componenţa Consiliului Federal 

menţionată şi în Actul constitutiv, pot fi modificate dacă dezvoltarea activităţii F.R.K. impune 

aceasta. 

 

 

Art. 31 

 

Din: 

(2) Consiliul Federal are următoarea componenţă:  

1. Preşedinte F.R.K. 

2. Secretar General F.R.K. 

3. Preşedinte Comisia de Regulamente şi Competiţii 

4. Preşedinte Comisia Tehnică, Omologări şi Piste 

5. Preşedinte Comisia Centrală de Arbitri 

6. Preşedinte Comisia de Disciplină şi Litigii 

7. Preşedinte Comisia Medicală 

8. Preşedinte Comisia de programe şi loturi reprezentative 

9. Reprezentant al cluburilor afiliate 

10. Reprezentant al cluburilor afiliate 

11. Reprezentant al cluburilor afiliate 
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Devine: 

(2) Consiliul Federal are următoarea componenţă:  

1. Preşedinte F.R.K. 

2. Vicepreședinte F.R.K. 

3. Membri consilieri în număr de 7  (șapte) persoane din care: 

 Preşedinte Comisia de Regulamente şi Competiţii 

 Preşedinte Comisia Tehnică, Omologări şi Piste 

 Preşedinte Comisia Centrală de Arbitri 

 4 membri consilieri  

 

Art. 32 

Din: 

(1)- Consiliul Federal se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, 

la convocarea Preşedintelui F.R.K. sau a 2/3 din membri acestuia. 

Devine: 

(1)- Consiliul Federal se întruneşte ori de câte ori este nevoie la convocarea Preşedintelui 

F.R.K. sau a 2/3 din membrii acestuia, dar nu mai puţin de 4 ori pe an. 

 

Se sterge aliniatul (4) și se renumerotează restul alineatelor astfel: 5) devine 4), 6) devine 

5), 7) devine 6), 8) devine 7) 

(4)- În caz de egalitate de voturi, este hotărâtor votul grupului de membri al Consiliului 

Federal în care se află şi votul preşedintelui. 

  

Din: 

(6)- Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului Federal sunt consemnate în Registrul 

de procese-verbale de către secretarul Consiliului Federal. 

Procesele-verbale sunt semnate de către secretarul Consiliului Federal şi de către 

Preşedintele F.R.K., care răspunde de conformitatea celor consemnate.  

Devine: 

(5)- Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului Federal sunt consemnate în Registrul 

de procese-verbale de către Secretarul General. 

Procesele-verbale sunt întocmite și semnate de către secretarul ședinței Consiliului 

Federal şi semnate de către Preşedintele F.R.K. sau Secretarul General, care răspunde de 

conformitatea celor consemnate.  

 

Din: 

(8)- Pentru anumite probleme urgente, Consiliul Federal se poate întruni online şi 

poate hotărâ prin vot pe E-mail. 

 

Devine: 

(7)- Pentru anumite probleme urgente, ședințele Consiliul Federal, care au un singur punct 

pe ordinea de zi, se vor desfășura online (prin vot pe e-mail). Secretariatul FRK va trimite 

documentele necesare desfășurării ședinței iar membrii Consiliului sunt obligați ca în termen 

de 48 ore să trimită votul prin e-mail. 

 

Art. 33 

 

Din: 

d) întocmeşte regulamentele de organizare şi funcţionare ale F.R.K., Consiliului Federal şi le 

avizează pe cele ale comisiilor existente în cadrul F.R.K., cu excepţia Comisiei de Cenzori; 

Devine: 

d) întocmeşte regulamentul de organizare şi funcţionare ale F.R.K., şi le avizează pe 

cele ale comisiilor existente în cadrul F.R.K., cu excepţia Comisiei de Cenzori; 

 

Din: 

e) numeşte sau revocă Secretarul General al F.R.K.; 

Devine: 

e) la propunerea Președintelui numeşte sau revocă Secretarul General al F.R.K.; 
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Din: 

f) întocmeşte şi supune aprobării Adunării Generale Ordinare sistemul competiţional naţional 

şi regulamentele de organizare şi desfăşurare ale competiţiilor de karting interne şi 

internaţionale, propuse de comisiile de specialitate şi care urmează să se organizeze în 

România, în respectivul sezon competiţional, în corelare cu competiţiile internaţionale;   

 

Devine: 

f) la propunerea comisiilor de specialitate aprobă sistemul competiţional naţional şi 

regulamentele aferente: sportiv, tehnic, arbitri, licenţe, etc. urmând ca acestea să fie supuse 

validării Adunării Generale; 

 

Se sterge art 33(1) punctul h) și p) și se redenumesc astfel – litera i) devine h), j) devine 

i), k) devine j), l) devine k), m) devine l), n) devine m), o) devine n), p) devine o), q) 

devine p) și r) devine q)  

h) supune aprobării Adunării Generale modificările componenţei Consiliului Federal; 

p)aprobă transferurile sportivilor, în conformitate cu regulamentele F.R.K.; 

 

Art. 36 

 

Din: 

(5)- Deciziile luate de Biroul Operativ sunt semnate de către preşedintele de şedinţă şi 

difuzate membrilor afiliaţi, membrilor Consiliului Federal de către executivul asociaţiei, în 

termen de 24 de ore de la data terminării şedinţei. 

Devine: 

(5)- Deciziile luate de Biroul Operativ sunt semnate de către preşedintele de şedinţă şi 

difuzate membrilor afiliaţi, membrilor Consiliului Federal de către secretariatul federației, în 

termen de 24 de ore de la data terminării şedinţei. 

 

Art. 37, la propunerea Consiliului Federal, se modifică astfel: 

Se introduc două paragrafe noi: 

h) este ordonator de credite pentru activitatea F.R.K.; 

o) aprobă transferurile sportivilor, în conformitate cu regulamentele F.R.K.; 

 

astfel celelalte puncte ale art 37 se renumerotează după cum urmează: litera h) 

devine litera i), i) devine j), j) devine k), k) devine l), l) devine m), m) devine n) și n) 

devine p) 

 

Se completează art. 38 cu sintagma sau comisie de Cenzori astfel (subliniat): 

Art.38.- Controlul financiar intern este asigurat de către un Cenzor sau Comisie de Cenzori 

conform Ordonanţei 26/2000.    

 

Art. 40 

 

Se sterge litera g) și se redenumește astfel: litera h) devine g), i) devine h), j) devine i) și 

k) devine j). 

g) este ordonator de credite pentru activitatea F.R.K.; 

 

Art. 41 

Se sterg punctele (3) și (4) 

(3)- Preşedintele poate propune Adunării Generale crearea funcţiei de Vicepreşedinte în 

cazul în care activitatea F.R.K. va necesita aceasta.  

 

Din: 

(4)- Vicepreşedintele va fi ales de către Adunarea Generală.  

 

 

Art. 42 

 

Din: 

(3)- Federaţia are următoarele Comisii: 

1. Comisia de Regulamente şi Competiţii 
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2. Comisia Tehnică, Omologări şi Piste 

3. Comisia Centrală de Arbitri 

4. Comisia de Disciplină şi Litigii 

5. Comisia Medicală 

6. Comisia de Programe pentru Copii, Juniori şi Sport Şcolar 

7. Comisia de Marketing şi Publicitate 

8. Comisia de Programe Loturi Reprezentative 

9. Comisia de Licenţe şi Registru Sportiv 

10. Comisia de Apel 

 

Devine: 

(3)- Federaţia are următoarele Comisii: 

1. Comisia de Regulamente şi Competiţii 

2. Comisia Tehnică, Omologări şi Piste 

3. Comisia Centrală de Arbitri 

4. Comisia de Disciplină şi Litigii 

5. Comisia Medicală și Antidoping 

6. Comisia de Marketing, Media şi Publicitate 

7. Comisia de Apel  

8. Comisia de Cenzori 

 

Din: 

(4)- În funcţie de necesităţi, Consiliul Federal poate propune Adunării Generale constituirea 

şi a altor comisii, sau, după caz, dizolvarea sau reorganizarea celor existente. 

Devine: 

 (4) Presedinții comisiilor de Regulamente şi Competiţii, Tehnică, Omologări şi Piste, Comisia 

Centrală de Arbitri, Comisia de Apel și Comisia de Cenzori vor fi aleși de către Adunarea 

Generală. Ceilalți președinți ai comisiilor vor fi numiți de către Consiliul Federal.  

 

Punctul (4)actual  se va renumerota și va deveni 5 

Art. 49 

Din: 

(1)- Fiecare membru al F.R.K. plăteşte o cotizaţie anuală stabilită de către Adunarea 

Generală în normele financiare şi va trebui achitată integral până la data stabilită de 

Adunarea Generală pentru anul în curs sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data 

comunicării admiterii ca nou membru, afiliat provizoriu.  

 

Devine: 

(1)- Fiecare membru afiliat definitiv al F.R.K. plăteşte o cotizaţie anuală stabilită de către 

Adunarea Generală prin normele financiare aprobate anual, ce va trebui achitată integral 

până la data de  31 ianuarie a fiecărui an. Pentru membrii afiliați provizoriu, cotizația anuală 

se achită după afilierea provizorie de către Consiliul Federal dar înaintea afilierii definitive de 

către Adunarea Generală. 

 

Din: 

(2)- Membrul F.R.K. care nu şi-a achitat cotizaţia până la data limită, poate fi suspendat de 

către Consiliul Federal, ceea ce conduce, implicit, la ridicarea dreptului de participare la 

competiţii, precum şi a dreptului de reprezentare în organele F.R.K. 

Devine: 

(2)- Membrul F.R.K. care nu şi-a achitat cotizaţia până la data limită, își pierde automatul 

drepturile de participare la competiţii, precum şi dreptul de vot în organele F.R.K. 

 

 

Art. 54 se sterge: 

 

Art.54.- În acest domeniu, competenţa de soluţionare a recursurilor formulate Împotrivă 

hotărârilor definitive pronunţate, prin epuizarea căilor de atac, de comisiile interne de 

disciplină sau de alte organisme cu atribuţii disciplinare, îi revine Comisiei Naţionale de 

Disciplină Sportivă, conform Legii nr. 551/2004 privind organizarea si funcţionarea Comisiei 

Naţionale de Disciplină Sportivă.   
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Se renumerotează celelalte articole ale Statutului astfel :art 55 devine 54, art 56 devine 55, 

art 57 devine 56, art. 58 devine 57, art 59 devine 58, art. 60 devine 59, art. 61 devine 60, 

art. 62 devine 61, art. 63 devine 62, art. 64 devine 63, art. 65 devine 64, art. 66 devine 65, 

art 67 devine 66. 

 

 

Art. 57 (3), devenit în urma renumerotării 56 (3) se sterge: 

(3)- Litigiile de natură sportivă, legate de aplicarea Statutului, regulamentelor, dintre 

structurile afiliate, membrii lor şi oficialii vor urmări procedurile descrise în Statut cu 

respectarea legii 551/2004, privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de 

Disciplină Sportivă. 

 

Art. 61, devenit în urma renumerotării 60,  

Din: 

(4)- Modifcările Actului Constitutiv şi ale Statutului F.R.K., vor fi avizate de către organul 

Administraţiei Publice Centrale de specialitate înainte de a fi supus aprobării Adunării 

Generale a F.R.K. 

Devine: 

(4)- Modificările Actului Constitutiv şi ale Statutului F.R.K., vor fi avizate de către organul 

Administraţiei Publice Centrale de Specialitate înainte de a fi trimis spre a se obține 

hotărârea judecătorească definitivă. 

 

Art. 63, devenit în urma renumerotării 62 

Din: 

a) organizarea campionatelor oficiale naţionale de karting şi a competiţiilor oficiale cu 

caracter international care au loc pe teritoriul României cu avizul organului Administraţiei 

Publice Centrale conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Devine: 

a)organizarea campionatelor oficiale naţionale de karting şi a competiţiilor oficiale cu 

caracter internațional care au loc pe teritoriul României, după caz, cu avizul organului 

Administraţiei Publice Centrale de specialitate conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 

69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Art. 65, devenit în urma renumerotării 64 

Din: 

Statutul F.R.K. se modifică sau se adaptează ca urmare a schimbărilor survenite în legislaţia 

naţională sau în reglementările federatiei internaţionale de specialitate (CIK-FIA) în ceea ce 

priveşte kartingul, modificările respective fiind supuse aprobării Adunării Generale a F.R.K. 

Devine: 

Statutul F.R.K. se modifică sau se adaptează ca urmare a schimbărilor survenite în legislaţia 

naţională sau în reglementările federației internaţionale de specialitate în ceea ce priveşte 

kartingul, sau la propunerea unui membru afiliat sau a Consiliului Federal, modificările 

respective fiind supuse aprobării Adunării Generale a F.R.K. 

 

 

Art. 67, devenit în urma renumerotării 66  

Din: 

Prezentul Statut s-a redactat, în 15 (cincisprezece) exemplare originale, din care 13 pentru 

fiecare membru fondator. 

Devine: 

Prezentul Statut s-a redactat, în 8 (opt) exemplare originale. 

 

 
**************************************************** 

Împutenicește pe dl Victor Drăgan, secretar general, având CNP 1651105400606, CI 

seria RD nr. 691812, eliberat de SPCEP sector 6, domiciliat în București, str. Cornului, nr. 

12, sector 6, să autentifice  Hotărărea Adunării Generale Extraordinare, noul Statut al FRK, 

Actul Adițional la Statutul FRK și toate celelalte diligente ce decurg din aceasta. 

 



 
Pag. 16 of 16 

 

 

Calendarul competițional al FRK va fi astfel: 

Campionatul Național de Karting va avea 5 etape ce se vor desfășura astfel  

 04 - 05 mai    

 01 – 02 iunie    

 22 - 23 iunie  

 03– 04 august 

 14 - 15 septembrie 

 

Cupa României 06 - 07 iulie la Tg Secuiesc 

 

Romanian Karting Masters va avea 6 etape ce se vor desfășura astfel: 

 18-19 mai - București 

 29-30 Iunie - Bacău      

 20-21 Iulie – Tg. Secuiesc 

 3-4 August – Tg. Secuiesc 

 7-8 Septembrie - Bacău 

 28-29 Septembrie - București 

 

Rotax Maxx Challenge va avea 5 etape și un trofeu internațional ce se vor 

desfășura astfel: 

 13 aprilie    Tg.Secuiesc  

 11 mai     Tg.Secuiesc  

 15 iunie    Tg.Secuiesc  

 20 iulie     Kecskemet RMCRO+RMCHU 

 31 august - 1 septembrie Trofeu int. Tg.Secuiesc  

 14 septembrie    Constanta RMC ( rez. Bucuresti ) 

 
 

 

Lucian Ștefan Președinte 

 

 

Victor Drăgan – Secretar General 

 

 

 

         

 

 

 

 


