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Proces verbal Adunarea Generale Ordinara a Federatiei Romane de Judo, 

03.04.2019, Izvorani – Complex “Sydney 2000”, orele 14:30 

 

Participa: 

Cozmin Gusa – Presedinte 

Florin Bercean – Vicepresedinte Execuitiv 

Dorel Caprar – Vicepresedinte 

Costel Naftica – Membru C.D. 

Emilian Rabolu – Presedinte C.C. Antrenori 

Victor Balasoiu – Presedinte C.C. Arbitrii 

Marian Halas – Membru C.D. 

Crstian Pintrijel – Membru C.D. 

Gheorghe Savu – Secretar General 

Din partea C.O.S.R participa domnul presedinte Mihai Covaliu. 

Din partea M.T.S. participa domnul Otobicu Nicolae, avand functia de consilier. 

 

 In data de 03.04.2019, in Complexul Olimpic “Sydney 2000” de la Izvorani a avut loc Adunarea 

Generala a Federatiei Romane de Judo. In urma centralizarii si numararii delegatiilor inregistrate de 

catre secretariatul Adunarii, domnul Gheorghe Savu – Secretar General, anunta faptul ca in sala sunt 

reprezentate un numar de 134 de structuri afiliate federatiei dintr-un total de 171 si astfel sedinta este 

statutara. 

 In cuvantul de deschidere al Adunarii Generale, domnul presedinte Cozmin Gusa  multumeste  

participantilor prezenti la sedinta, urmat de o prezentare a raportului de activitate al Comitetului Director 

pe anul 2018. 

 In alocutiunea sustinuta in fata reprezentatilor cluburilor de catre presedintele Comitetului 

Olimpic si Sportiv Roman, domnul Mihai Covaliu felicita membrii afliliati pentru activitatea desfasurata 

dar si pe domnul presedinte Cozmin Gusa pentru implicarea in tot ceea ce inseamna judoul romanesc. 

 In continuare sunt prezentate de catre presedintii sau membrii Colegiilor si Comisiilor de 

Specialitate ale Federaitie Romane de Judo a Rapoartelor de Activitate pe anul 2018. 

 Sunt aprobate de catre Adunarea Generala urmatoarele puncte: 

- Executia bugetara pe anul 2018; 

- Raportul Comisiei de Cenzori; 
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- Programul de activitati al Federatiei Romane de Judo pe anul 2019; 

- Obiectivele de performanta estimte pentru anul 2019 

- Regimul de taxe si vize pentru anul 2020 

- Afilierea, reafiliera de noi membri dar si schimbare de denumire; 

- Dezafilieri 

 In urma discutiilor si propunerilor venite din partea domnului Deliu Dan, presedinte al C.N.C.N. 

dar si din partea unor reprezentanti ai structurilor afiliate federatiei cu privire la reintroducerea 

Concursurilor Nationale U11 si U12 in calendarul competitional national al FRJ, domnul presedinte 

Cozmin Gusa a spus ca se va discuta si analiza aceasta problema in urmatorul Comitet Director pentru 

a se putea gasi solutia cea mai buna in aceasta speta. 

 Pe ordinea de zi au urmat alegerile pentru functiile de vicepresedinti ai FRJ, ramase vacante in 

urma demisiilor inaintate de catre doamna Alina Dumitru-Samarghitan si domnul Hamza Karimov dar si 

pentru ocuparea funtiilor de director regional pentru Euroregiunile 2 si 7. In urma depunerii dosarelor de 

candidatura pentru functiile de Vicepresedinti au fost validati urmatorii candidati: Barna Lucian (Brasov), 

Vasilan Gicu (Drobeta Turnu Severin) si Morar Emil (Oradea). Pentru functiile de director regionali au 

fost inregistrate si validate candidaturile domnului Marinel Palade (Euroregiunea 2) si Ionas (Catuna) 

Andreea (Euroregiunea 7), acestia doi fiind alesi prin vot deschis de catre membrii euroregiunilor 

respective. 

 In urma votului secret, cu buletine de vot, pentru functiile vacante de Vicepresedinti, Comisia de 

Validare i-a desemnat drept castigatori pe urmatorii candidati: 

- Barna Lucian 

- Morar Emil 

 

 

         Intocmit, 
Raluca Nadasean 
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