E x t r a s di n S t a t u t u l F R B a s c h e t
S ectiunea I
A d u n a r e a G e n e r a l a a F e d e r a t iei R o m a n e de B a s c h e t
A r t. 4 5
Adunarea Generala este organul legislativ suprem al FRB, alcatuita din totalitatea membrilor sai si, in
consecinta, este autoritatea suprema.
A r t. 4 6
Adunarea Generala a FRB are urmatoarele competente:
a. analizarea activitatii desfasurate de catre FRB si de catre organismele sale.
b. stabilirea strategiei nationale de dezvoltare a jocului de baschet, a programelor de activitati pe termen
mediu si scurt si a obiectivelor principale ale FRB, in concordanta cu strategia adoptata de Ministerul
Tineretului si Sportului.
c. aprobarea Statutului FRB si a bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului economico‐contabil.
d. modificarea actului constitutiv si a Statutului FRB.
e. alegerea si revocarea presedintelui FRB.
f. alegerea si revocarea celor doi vicepresedinti ai FRB.
g. alegerea si revocarea membrilor Biroului Federal al FRB.
h. alegerea si revocarea membrilor Comisiei de Cenzori.
i. alegerea si revocarea presedintelui Comisiei de Apel.
j. aprobarea la propunerea Biroului Federal a afilierii definitive a structurilor sportive si acordarea calitatii
de membru de onoare si de presedinte onorific.
k. aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a FRB si a regulamentului de disciplina
l. aprobarea propunerilor de radiere, excludere si scoatere din evidentele FRB.
m. dizolvarea si lichidarea FRB, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare.
n. orice alte atributii prevazute expres in lege sau in Statut.
A r t. 4 7
Adunarea Generala a FRB se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra
Biroului Federal si a Comisiei de Cenzori.
A r t. 4 8
Adunarea Generala anuala se convoaca de catre Biroul Federal cu cel putin 30 de zile inainte de data
stabilita pentru desfasurarea ei.
A r t. 4 9
In cazuri deosebite poate fi convocata Adunarea Generala extraordinara, cu cel putin 45 de zile inainte de
data stabilita pentru desfasurarea ei, numai in situatiile in care:
a. se impune in mod necesar modificarea Statutului FRB.
b. apar situatii care pun in pericol existenta FRB.
c. exista o solicitare scrisa a unui numar de cel putin o treime din numarul membrilor afiliati la FRB.
d. exista o solicitare a Ministerului Tineretului si Sportului in cazuri exceptionale, dupa cum urmeaza:
I. abateri grave de la Legea Educatiei Fizice si Sportului, de la regulamentele si normele generale privind
activitatea sportiva, de la prevederile Statutului si Regulamentele FRB.
II. activitate necorespunzatoare, cu incalcari fragrante de regulamente, a organelor de conducere ale FRB.
e. Biroul Federal se descompleteaza cu peste 30% din numarul total de membrii.
f. la solicitarea Biroului Federal.
A r t. 5 0
a. Adunarea Generala a FRB se convoaca de catre Biroul Federal printr‐o adresa care va cuprinde data,
locul si ordinea de zi ce va fi adusa la cunostinta celor interesati la termenele stabilite in prezentul Statut.
b. Odata cu adresa in care se comunica data, locul si ordinea de zi a Adunarii Generale a FRB, se va pune la
dispozitia participantilor o mapa cu materialele dezbaterilor.
c. Participantii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale unele propuneri facute in
scris si depuse la secretariatul FRB cu cel putin 20 de zile inainte de data la care a fost stabilita Adunarea
Generala.
d. Adunarea Generala este statutar constituita prin prezenta a doua treimi (2/3) din reprezentantii

structurilor afiliate.
A r t. 5 1
La Adunarea Generala a Federatiei Romane de Baschet participa:
a. membrii afiliati.
b. membrii de onoare.
c. invitati.
A r t. 5 2
In cadrul Adunarii Generale, fiecare structura sportiva afiliata la FRB are dreptul la un vot cu caracter
deliberativ.
A r t. 5 3
Validarea reprezentantilor cu drept de vot se face inainte de inceperea Adunarii Generale, in baza
delegatiilor scrise si semnate de structura sportiva care i‐a desemnat pe acestia.
A r t. 5 4
Au drept de vot numai delegatii prezenti la Adunarea Generala, votul prin delegare, prin corespondenta
sau prin telefon nefiind admis.
A r t. 5 5
a. Alegerile pentru Biroul Federal si Comisia de Cenzori au loc o data la patru ani, cu exceptia cazurilor de
retragere sau revocare, cand componenta acestora se poate completa la Adunarea Generala care
urmeaza.
b. Adunarea Generala in care vor avea loc alegerile organelor de conducere si control, se convoaca cu 45
de zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea ei, conform prevederilor stabilite in prezentul Statut.
c. Cu minimum 20 de zile inaintea desfasurarii Adunarii Generale, membrii afiliati vor inainta la FRB:
I. observatiile si propunerile de imbunatatire a materialelor ce urmeaza a fi supuse dezbaterii.
II. nominalizarea delegatilor desemnati sa participe la Adunarea Generala.
III. propuneri nominale de candidati pentru noul Birou Federal, Comisia de Cenzori si pentru presedintele
Comisiei de Apel, insotite de prezentarea activitatii acestora, confirmarea acceptarii de catre cei in cauza si
curriculum vitae si cazier.
d. Cu minimum 20 de zile inainte de data Adunarii Generale, isi pot depune candidaturile individuale
persoanele care corespund criteriilor stabilite in prezentul Statut si doresc sa ocupe o functie in organele
de conducere care urmeaza sa fie alese de catre Adunarea Generala, candidaturile individuale, insotite de
curriculum vitae si cazier, vor fi depuse la secretariatul FRB.
e. in cadrul Adunarii Generale de alegeri nu se accepta depunerea de noi candidaturi.
f. Cu 10 zile inaintea Adunarii Generale, FRB este obligata sa publice sau sa anunte oficial, prin adrese, lista
candidatilor.
A r t. 5 6
Adunarea Generala alege Biroul Federal, ca organ de conducere al FRB, format din 15 membrii.
A r t. 5 7
(1)Biroul Federal este alcatuit din presedintele FRB, cei doi vicepresedinti ai FRB, Secretar General,
Antrenorul Federal, 4 reprezentanti ai seniorilor, 4 reprezentanti ai juniorilor, respectiv 2 membri,
persoane din afara structurilor afiliate FRB
(2) Mandatul membrilor Biroului Federal este de 4 ani.
A r t. 5 8
Din componenta Biroului Federal fac parte de drept, fara a fi alesi de Adunarea Generala, secretarul
general al FRB si antrenorul federal al FRB, numiti de catre Biroul Federal, in conditiile legii, la propunerea
presedintelui FRB.
A r t. 5 9
Pot fi membrii ai Biroului Federal persoanele care au implinit varsta de 18 ani, cu cetatenie romana, cu
aptitudini si capacitate pentru functia care candideaza, fara cazier.
A r t. 6 0
Nu pot deveni membrii ai Biroului Federal persoanele care au suferit sanctiuni disciplinare mai mari de un
an de zile, decise de FRB si nici persoanele care au suferit condamnari penale.
A r t. 6 1
In alcatuirea Biroului Federal pot fi incluse si persoane din afara structurilor FRB, in limita a cel mult o
patrime din numarul total al membrilor.

A r t. 6 2
Membrii Biroului Federal care isi incheie mandatul sunt reeligibili.
A r t. 6 3
O structura sportiva afiliata la FRB poate fi reprezentata in cadrul Biroului Federal de catre o singura
persoana.
A r t. 6 4
Alegerea membrilor Biroului Federal se face prin vot secret, pe functii, candidatii fiind declarati alesi numai
dupa urmatoarea procedura:
a. presedintele si cei doi vicepresedinti, numai daca intrunesc cel putin jumatate plus unu a voturilor
validate; in situatia in care, dupa desfasurarea primului tur de scrutin pentru aceste functii, nici un
candidat nu a intrunit majoritatea simpla a voturilor, se vor organiza un al doilea tur de scrutin, la care vor
participa cei doi candidati (in ordinea data de numarul de voturi obtinute la primul tur de scrutin); daca
nici in cel de‐al doilea tur nu se realizeaza majoritatea voturilor, va fi declarat ales candidatul care obtine
numarul cel mai mare de voturi; in situatia in care dupa desfasurarea primului tur de scutin pentru
posturile de vicepresedinti nici unul dintre candidati nu a intrunit majoritatea simpla de voturi se va
organiza al doilea tur de scrutin, la care participa primii trei candidati care au obtinut numarul cel mai
mare de voturi in primul tur de scrutin; daca unul dintre candidati obtine
majoritatea simpla din primul tur, pentru al doilea post de vicepresedinte vor intra in turul secund de
scrutin urmatorii doi candidati care au obtinut cel mai mare numar de voturi; in cazul in care, cel aflat pe
pozitia a treia se afla la egalitate cu alti candidati, se va efectua mai intai un balotaj intre acestia, dupa care
se va trece la votul final pentru al doilea post de vicepresedinte.
b. membrii Biroului Federal, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi, pana la completarea
numarului de membri stabilit; in cazul in care pentru ocuparea ultimului loc de membru al Biroului Federal
sunt doi sau mai multi candidati cu numar egal de voturi, se vor organiza pentru acestia noi tururi de
scrutin.
c. Doua locuri din numarul total de membrii care vor alcatui Biroul Federal vor fi rezervate pentru
secretarul general si antrenorul federal ai FRB, numiti de Biroul Federal.
A r t. 6 5
Toate alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot. Daca pentru o functie exista un singur candidat,
alegerea se poate face numai prin vot deschis.
A r t. 6 6
Distribuirea si numarul buletinelor de vot se face de catre comisia de validare a votului, care va fi aleasa de
catre membrii afiliati cu drept de vot. Din Comisia de validare nu pot face parte candidatii la unul dintre
locurile din Biroul Federal.
A r t. 6 7
Numarul Buletinelor de vot eliberate va fi anuntat de catre Comisia de Validare inainte de numararea
voturilor. Dacanumarul buletinelor returnate este egal sau inferior celui de buletine eliberate, votul este
validat.
Daca numarul buletinelor de vot returnate il depaseste pe cel al buletinelor eliberate votul este anulat si
se va proceda la o alta votare.
A r t. 6 8
La stabilirea rezultatului votarii se iau in calcul numai buletinele valabile returnate. Buletinele
necompletate si buletinele anulate nu vor intra in calcul.
A r t. 6 9
Rezultatul alegerilor va fi confirmat de Comisia de validare si consemnat in procesul‐verbal al Adunarii
Generale.
A r t. 7 0
In cazul in care, intre doua Adunari Generale de alegeri, Biroul Federal se descompleteaza, Adunarea
Generala imediat urmatoare va alege noi membri pentru locurile vacante.
A r t. 7 1
a. Adunarea Generala alege Comisia de Cenzori, compusa dintr‐un presedinte si doi membri, care va
asigura controlul financiar al FRB.
b. Regulile generale de organizare si functionare ale Comisiei de Cenzori sunt aprobate numai de catre
Adunarea Generala.

c. Comisia de Cenzori este formata din membri care nu mai au alte atributii in cadrul FRB si se alege
coresponzator Statutului.
A r t. 7 2
a. Adunarea Generala alege presedintele Comisiei de Apel, organism al FRB care solutioneaza toate
apelurile impotriva hotararilor pronuntate, in prima instanta, de catre Comisia de Disciplina.
b. Presedintele Comisiei de Apel nu poate fi membru al Biroului Federal sau al comisiilor si colegiilor FRB.
A r t. 7 3
Rapoartele de activitate ale Biroului Federal si Comisiei de Cenzori, programele de activitate, calendarele
competitionale, bugetele de venituri si cheltuieli, bilanturile contabile, se dezbat si se supun, anual,
aprobarii Adunarii Generale.
A r t. 7 4
a. Adunarea Generala se poate desfasura daca sunt prezenti in sala cel putin doua treimi din numarul total
de membrii afiliati la FRB.
b. Daca nu indeplineste cvorumul prevazut la alin. a, Adunarea Generala se reconvoaca dupa o perioada
de 15 zile si poate avea loc indiferent de numarul de membrii prezenti.
c. Hotararile Adunarii Generale se adopta cu votul a jumatate plus unu din cei prezenti, cu exceptia
deciziilor care au ca obiect dizolvarea federatiei, situatie in care sunt necesare doua treimi (2/3) din votul
membrilor prezenti
d. Hotararile Adunarii Generale intra in vigoare imediat, daca in cadrul sedintei nu se stabilesc alte
termene.
e. Adunarea Generala este condusa de presedinte sau, in lipsa, de imputernicitul sau, de regula secretarul
general, care are obligatia sa comunice situatia prezentei si lista nominala a membrilor.
f. La fiecare Adunare Generala se intocmeste un proces verbal in care se va inregistra intreaga desfasurare,
dezbaterile care au avut loc si hotararile care s‐au adoptat. Eventual, se poate apela la inregistrare video
sau audio, dupa care se face o transcriere integrala.
g. Membrii afiliati absenti iau cunostinta de dezbateri prin intermediul procesului verbal aflat la
secretariatul FRB, hotararile adoptate la Adunarea Generala fiind obligatorii si pentru membrii care nu au
luat parte la sedinta sau au votat impotriva acestora.
A r t. 7 5
Hotararile Adunarii Generale, contrare legislatiei in vigoare, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in
prezentul Statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii afiliati care nu au luat parte la
sedinta respectiva sau au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in mod expres in procesul
verbal de sedinta, in termen de maxim 15 zile de la data cand au luat la cunostinta despre hotarare sau de
la data cand a avut loc Adunarea Generala, dupa caz.

