
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE JUDO 

Propuneri de modificare si completare a statutului  FRJudo 

aprobate de catre CD din 19.02.2020 

STATUT 

 

CAPITOLUL I 

INTERPRETARE 

 

                           Au fost trecute noile denumiri ale MEN ( in loc de MECTS) si 

MTS (in loc de ANST) 

 

CAPITOLUL VI 

SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ATRIBUŢIILE F.R.J. 

La Art . 11(1) s-a adaugat dezvoltarea iar 

                           la Art. 11(2) s-a adaugat litera i) 

Art.11 

(1) Scopul F.R.J. îl constituie organizarea, administrarea, dezvoltarea şi 

coordonarea activităţii de judo pe teritoriul României, la toate nivelurile. 

(2) În acest sens, principalele obiective ale F.R.J. sunt: 

i)Sprijina structurile sportive afiliate in initiativele de dezvoltare si promovare a 

judo-ului. 

 

 

 

 



CAPITOLUL VII 

MEMBRII  F.R.J.  CONDIŢII DE AFILIERE 

  La Art. 21 litera b) se introduce dupa( structura sportiva) cu 

drept de vot 

Art.21 

Membrii F.R.J. au următoarele drepturi: 

b) Să participe la adunarea generală cu drept de vot în sistemul: un membru 

(structură sportivă) cu drept de vot = un vot, în condiţiile prezentului 

Statut; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Art. 22 litera d) se introduce dupa (ale organelor sale) si 

oficialilor 

La Art. 22 dupa litera k) se introduce litera l) 

 

Art. 22 

Membrii F.R.J. au următoarele obligaţii: 

d)Să respecte şi să apere imaginea şi prestigiul F.R.J.  ale organelor sale si 

oficialilor; 

 

l)Sa transmita numai prin intermediul FRJ orice corespondenta adresata 

FIJ, UEJ 

 

La Art. 23  litera c) se inlocuieste :Dizolvarea sectiei de judo a structurii 

afiliate cu Incetarea activitatii sectiei de judo a structurii afiliate; 

Art.23 

Încetarea calităţii de membru al F.R.J. are loc în următoarele cazuri: 

c) Incetarea activitatii sectiei de judo a structurii afiliate; 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 



                     La Art. 26 (1)   
-litera a) se inlocuieste: Neîndeplinirea timp de 1 an a 

obligaţiilor financiare asumate faţă de F.R.J.;  cu Neîndeplinirea timp 

de 2 ani  consecutivi a obligaţiilor financiare faţă de F.R.J.; 

 -litera b) se inlocuieste:Neparticiparea timp de 1 an la cel putin 

o etapa zonala a campionatului national cu Neparticiparea timp de 2 

ani consecutivi la cel putin o etapa locala, zonala, regionala de 

calificare la competitiile oficiale sau direct la finale in cazul in care 

nu sunt etape de calificare; 

 

Art.26 

(1)Excluderea unei structuri sportive intervine în următoarele situaţii: 

a) Neîndeplinirea timp de 2 ani consecutivi a obligaţiilor financiare faţă de 

F.R.J.; 

b) Neparticiparea timp de 2 ani consecutivi la cel putin o etapa locala, 

zonala, regionala de calificare la competitiile oficiale sau direct la finale 

in cazul in care nu sunt etape de calificare; 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITOLUL VIII 

ORGANIZAREA FRJ 

La Art . 28 (1)se introduce litera f) Colegiile FRJ 

                 La Art . 28 (2)se introduce  dupa Colegiului Central al 

Arbitrilor si  Presedintele Colegiului Central al Antrenorilor 

Art.28 

(1) Organele F.R,J sunt: 

f) Colegiile F.R.J. 

    (2) Membrii C.D. sunt aleşi în cadrul A.G. de către reprezentanţii 

structurilor afiliate cu drept de vot. Excepţie fac de la această regulă: secretarul 

general, preşedintele Colegiului Central al Arbitrilor si Presedintele Colegiului 

Central al Antrenorilor,  care sunt numiţi de către preşedinte. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 



A. ADUNAREA GENERALĂ 

Art. 31 La A.G. participă cu drept de vot, în condiţiile prezentului 

statut, câte un reprezentant al fiecărei structuri sportive afiliate, pe 

principiul un membru afiliat – un vot. Delegaţii structurilor sportive 

pot participa la şedinţele Adunărilor generale pe baza unei delegaţii 

scrise şi aprobate de conducerea structurii pe care o reprezintă 

 se modifica si va avea urmatoarea forma: 

Art. 31 

(1) La A.G. participă cu drept de vot, în condiţiile prezentului statut structurile 

afiliate : asociatiile judetene respectiv cluburile sportive care in anul precedent 

adunarii generale au in evidentele federatiei cel putin 10 sportivi legitimati cu viza 

anuala aplicata pe pasaportul sportiv, au participat minin cu un sportiv la cel putin o 

etapa finala a campionatelor (concursurilor) nationale organizate de FR Judo si fac 

dovada contributiilor financiare la zi. 

(2) La A.G. participa cate un reprezentant al structurii afiliate astfel: cluburile 

sportive cu drept de vot conform art. 31 alin (1) si AJJ pe principiul un membru 

afiliat - un vot. 

(3) Delegatii structurilor sportive participa la sedintele Adunarilor Generale 

pe baza unei delegatii scrise si aprobate de conducerea structurii pe care o 

reprezinta.Modelul delegatiei se va afisa odata cu materialele pe site-ul FR Judo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Art, 32(1) se adauga numai cu aprobarea CD 

Art.32 

(1)La A.G. vor putea participa şi persoane invitate, fără drept de vot, inclusiv 

reprezentanţii mass-media numai cu aprobarea CD 

(2)În principiu, adunarea generală este publică, accesul fiind permis pe bază 

de  invitaţii. A.G. poate hotărâ, cu majoritate simplă, să devină sau nu publică. 

------------------------------------------------------------------------------- 



La Art. 33 (4) se inlocuieste Executiv cu Director si 50 cu 30 zile 

Art.33 

 (4) Raportul Presedintelui si al Secretarului General, precum si executia 

bugetara, programul de activitati si proiectul de buget pentru anul urmator trebuie 

transmis membrilor Comitetului Director cu cel putin  30 de zile inaintea datei de 

desfasurare a Adunarii Generale. 

La Art.35(4) se adauga dupa :Memmbrii afiliati suspendati si cei care nu 

indeplinesc criteriile de la art. 31(1) 

Art.35 

 (4)Membrii afiliaţi suspendaţi  si cei care nu indeplinesc criteriile de la art. 

31(1) nu pot vota in adunarea generala.  

Art.36(1) A.G. este statutar constituită în prezenţa a două terimi din numărul 

delegaţilor cu drept de vot. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar, se va 

convoca o nouă adunare generală în termen de 30 zile, care va fi constituita in 

prezenta majoritatii absolute  

se modifica si va avea urmatoarea forma: 

Art.36 

 (1) A.G. ordinara, de alegeri sau extraordinara  este statutar constituită în 

prezenţa a jumatate plus unu(50%+1) din numarul delegatilor structurilor cu drept 

de vot conform cu art. 31(1) din lista publicata odata cu convocatorul. In situatia in 

care nu se intrunescte cvorumul necesar, adunarea generala se reconvoaca dupa doua 

(2) ore in aceeasi zi , in acelasi loc, cu conditia ca acest lucru sa fie mentionat in 

convocator si va fi constituita din prezenta celor prezenti. 

 

 

 

 



La Art.38(1) dupa majoritatea simpla, se introduce(50+1) din delegatii cu 

drept de vot 

Art.38 

(1)Hotărârile  adunării generale se iau cu majoritate simplă, (50+1) din 

delegatii cu drept de vot în afară de cazurile de mai jos în care este necesară o 

majoritate de 66,6% din numărul membrilor prezenţi, pentru: 

- Modificări şi completări la statut; 

- Completări la ordinea de zi a adunării generale; 

- Excluderea membrilor afiliaţi; 

- Dizolvarea federaţiei; 

La Art. 40(3) litera b)  se modifica Ceilalti 6 cu 4 membri iar litera e se 

elimina 

Art.40 (3)Alegerile pentru membrii C.D., cu excepţia secretarului general, al 

Preşedintelui Colegiului Central de arbitrii şi Presedintelui Colegiului Central al 

antrenorilor se desfăşoară o dată la patru ani, prin vot secret, pe funcţii, candidaţii 

fiind aleşi după cum urmează: 

b)Ceilalţi  4 membri ai C.D.  se aleg până la completarea numărului de 

locuri stabilit prin Statut, în ordinea descrescătoare a numărului de 

voturi obţinute. Dacă ultimii doi membri au număr egal de voturi 

întrunite, se vor organiza numai pentru aceştia, un nou tur de scrutin de 

departajare. 

e)În situaţia în care la unul sau mai mulţi membri din cei 6 aleşi în 

adunarea generală nu îşi mai pot îndeplini atribuţiile până la finalul 

mandatului de 4 ani, preşedintele poate desemna un membru supleant 

pentru înlocuire. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

La Art. 41 (1) dupa membrii afiliati se adauga cu drept de vot 

Art.41 

(1)Pentru alegerea tuturor componenţior C.D., numai membrii afiliaţi cu drept 

de vot pot propune candidaţi. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

B. COMITETUL DIRECTOR 

Art. 52 (3)Dacă preşedintele nu îşi mai poate îndeplini atribuţiile, înlocuitorul 

său este secretarul general, care îi va prelua toate atribuţiile până la următoarea A.G. 

ordinară de alegeri. 

 Se modifica si va avea urmatoarea forma : 

Dacă preşedintele nu îşi mai poate îndeplini atribuţiile, înlocuitorul sau 

este unul dintre vicepresedinti desemnat de catre CD, care îi va prelua toate 

atribuţiile până la următoarea A.G. ordinară de alegeri. 

Art. 52 

(3) Dacă preşedintele nu îşi mai poate îndeplini atribuţiile, înlocuitorul sau 

este unul dintre vicepreședinți desemnat de catre CD care îi va prelua toate atribuţiile 

până la următoarea A.G. ordinară de alegeri. 

Art. 54  (2)Secretarul general preia atribuţiile preşedintelui în situaţia în care 

acesta  nu şi le mai poate îndeplini pentru o perioadă determinată, până la prima 

adunare generală ordinară de alegeri: se elimina 

urmatoarele literele  a),b),c) dupa (2) devin m), n) si o) 

iar Art.54 (3)Dacă secretarul genaral nu îşi mai poate îndeplini atribuţiile sale 

acestea sunt preluate, până la următoarea adunare generală ordinară de alegeri, de 

unul dintre vicepreşedinţii, desemnat de către preşedinte. 

Se modifica si devine(2) astfel: (2) Dacă secretarul genaral nu îşi mai 

poate îndeplini atribuţiile sale, presedintele va desemna un nou secretar 

general.  

Art.54 

m)Primeşte corespondenţa federaţiei, semnează documente care  intră şi ies 

din federaţie şi numai  în limitele   competenţei acordate de statut sau mandatate de 

preşedinte; 



n)Participă la competiţii interne şi internaţionale; 

o)Indeplineşte orice atribuţie suplimentară acordată de preşedinte. 

 

 (2)Dacă secretarul genaral nu îşi mai poate îndeplini atribuţiile sale, 

presedintele va desemna un nou secretar general.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 


