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PROPUNERI SI OBSERVATII

Vă transmitem în conformitate cu Statutul Federaţiei Române de Yachting şi Actul
Adiţional la Statut art. 30(1), observaţiile dumneavoastră si propunerile asupra acestor documente.
8 Prezentarea modificarilor şi/sau completarilor statutului FRY.
8.1 Yacht Club Bucuresti – Sunt foarte multe modificari si eu propun ca statutul sa fie revizuit
si la urmatoarea AG sa poata fi votat. (Liviu Doara) 14.03.2021
8.2 Yacht Club Bucuresti Observatii statut:
Art. 1 – definitii
I.S.A.F. – W.S.
U.I.M. – ar trebui sa dispara
W.P.P.A. – ar trebuie sa dispara
Consiliul executiv – La art 20 Organe de conducere nu apare deci ar trebui sa dispara sau sa
ramana si sa fie adaugat la art 20
Calendar international – ar trebui specificat ca respectivele competitii internationale se
desfasoara in Romania (pentru cele desfasurate in strainatate FRY nu are competenta)
Taxa/Cotizatie – reprezinta acelasi lucru
Art. 2 – dupa asociatii si fundatii trebuie adaugat “cu completarile si modificarile ulterioare”
Art. 3 (1) – fara motor
Art. 3 (2) – ISAF este WS, UIM si WPPA trebuie sterse
Art. 4 (1) – se sterge “sau motor” si ISAF este WS, UIM si WPPA trebuie sterse
Art. 4 (2) – se sterge sau motor
Art. 6 – Sediul FRY este – Bucuresti, str Vasile Conta nr 16, sector 2
Art. 10 (1) si (2) - ISAF este WS, UIM si WPPA trebuie sterse
Art. 11 (1) – fara motor
Art. 11 (3) d) – la toate categoriile de varsta
Art. 11 (3) h) – avizul ATS este necesar doar pentru CM, CE si camp regionale (balcaniada). De
exemplu trofeul Tomis nu are nevoie de avizul MTS.
Art. 11 (3) v) – are stat de functii propriu propus de CF si aprobat de presedinte
Art. 15 b) v. – taxa de afiliere si taxa anuala pentru anul in care se cere afilierea.
Art. 15 e) – Art nou – structurile sportive afiliate au obligatia de a transmite la secretariatul FRY
orice modificari ale organelor de conducere si/sau a actelor constitutive in termen de
maxim 30 zile de la obtinerea legalizarii hotararii judecatoresti. Acestea vor fi insotite de
un extras din registrul asociatii si federatii de la grefa tribunalului.
Art. 16 b) ii. – textul trebuie refacut pentru ca nu pot fi 15 zile de la comunicare. De la data
comunicarii curge termenul de apel apoi urmeaza hotararea definitiva apoi trebuie
obtinuta de la grefa hotararea cu legalizare judecatoreasca.
Art. 16 d) iii. – articolul este foarte periculos adica daca o structura are probleme financiare sau
de alta natura si nu plateste 2 ani aceasta trebuie exclusa si exista riscul de a ramane cu
prea putine structure din pdv al cererii de finantare. Daca nu plateste sportivii nu pot
participa in competitii si structura nu are drept de vot in AG. Cred ca este suficient.
Art. 18 i) – trebuie adaugat ca daca competitiile internationale sunt CM, CE si campionate
regionale este necesar si avizul ATS
Art. 18 j) – trebuie adaugat COSR
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Art. 19 g) – trebuie adaugat COSR
Art. 22 e) – cum poate AG sa exercite contolul asupra comisiei de cenzori
Art. 23 b) – daca AG alegeri are loc in luna octombrie de dupa JO inseamna ca noul consiliu
federal va prelua conducerea fara ca precedentul consiliu federal sa fi fost descarcat de
sarcini. Daca AG alegere are loc in luna octombrie in anul de dupa desfasurarea JO
inseamna ca noul consiliu federal nu va prelua ciclul olimpic de la inceput.
Art. 23 b) vi. – de ce se cere dovada de expert sau autorizat daca exista si posibilitatea sa nu aiba
aceasta calitate
Art. 23 e) – nu cred ca exista notar care sa autentifice documentele unei AG online. Deci ce se
intampla in cazul in care este necesara prezenta notarului
Art. 23 h) – posibilitatea de completare /modificare OdZ in sala poate creea haos. Au timp sa
faca propuneri in termenul stabilit in convocare
Art. 23 j) – sedintele parlamentului sunt publice. De ce nu si AG. De exemplu, daca vine Mircea
Mugescu (vine mereu) fara sa il invite nimeni ce faci il dai afara?
Art. 24 c) – ce se intampla daca lipsesc?
Art. 24 e) – cine numara voturile la celelalte AG?
Art. 26 a) – cel mai bine ar fi 7
Art. 26 a) iii. – 4 membri
Art. 26 b) – secretarul este membru de drept CF
Art. 26 d), e) si f) – prea complicat si incorect (ex. De ce se alege noul presedinte doar dintre
membri CF), locurile vacantate indiferent de motiv pot fi completate prin alegeri la prima
AG anuala.
Art. 26 i) – cine comstata neindeplinirea conditiilor
Art. 27 i) – de ce aproba si proiectul si calendarul?
Art. 27 n) – ce se intampla daca nu se prezinta raportul?
Art. 27 w) – CF nu poate fi ultima instanta daca litigiul este intre membri si CF. conflict de
interese
Art. 28 a) – fara mod exceptional
Art. 28 b) – nu se intelege nimic - se alege prima data presedintele, apoi vicepresedinte si in final
restul membrilor. La membri pot candida si persoanele care au candidat si nu au fost
alese ca pres sau vice
Art. 28 c) ii. – articol discriminatoriu – ar insemna ca numai persoanele cu studii superioare pot
face parte din CF
Art. 28 d) iv. – nou – fara condamnari penale
Art. 28 j) – procedura eate varza – se alega mai intai presedintele, apoi vicepresedintele apoi
membri
Art. 29 c) – ce inseamna membru deplin – exista si jumatati de membru?
Art. 29 k) – secretarul este membru CF de drept – acest articol dispare
Art. 29 m) – cine constata participarea?
Art. 30 e) – articol dictatorial – propunerile ar trebui facute de CF si eventual aprobate de
presedinte
Art. 30 g) – articol dictatorial – vicepresedintele trebuie ales de CF
Art. 30 k) – articol dictatorial – CF propune numirea sau demiterea antrenorului federal
Art. 32 a) – articol dictatorial – la propunerea CF secretarul este numit
Art. 32 c) – poate fi si perioada determinate
Art. 32 d) – articol dictatorial – la propunerea CF secretarul poate fi demis
Art. 33 a) – La federatiile mici poate fi doar cenzor nu comisie – trebuie verificat
Art. 34 c) – daca hotararea este executorie inseamna ca este definitiva – conflict cu art. 27 w)
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*Nota – Nu am gasit unde sunt comisiile si colegiile care activeaza in cadrul FRY
8.3 Asociata Yacht Club Sportiv Seanergya, in calitate de membru afiliat la FRY, doreste sa
supuna Adunarii Generale din data de 03.04.2021, urmatoarele motiuni la noul statut
propus spre aprobare, astfel:
Motiunea 1: Abrevierea si sintagma "I.S.A.F. - Federaţia Internaţională de yachting;" sa fie
inlocuite in document cu "WS - Federaţia Internaţională a Sporturilor cu Vele. Federatia
internationala de resort si-a schimbat numele din ISAF in WS in anul 2015.
Motiunea 2: Art. 6 - Sediul Federaţiei Română de Yachting se modifica astfel:
Sediul FRY este în municipiul Bucureşti, Str. Conta Vasile, 16 şi poate fi schimbat în
condiţiile legii prin hotărârea Consiliului federal.
Motiunea 3: Definitia "Oficialului de cursa" se modifica astfel: Persoana autorizată şi delegată
conform regulamentelor şi normelor ȋn vigoare care aplică și urmăreşte respectarea
regulamentelor şi a regulilor de competiţie şi/sau clasă şi/sau aplică sancţiunile în cadrul
competiţiilor de yachting. Denumirea de oficial de cursă este asimilată termenului mai
larg de arbitru.
Motiunea 4: Definitia "Regulamentului" se modifica astfel:
Regulament/normă/prescripţie/decizie - orice act cu caracter normativ emis de
organismele internaționale de resort sau FRY;
Motiunea 5: Excluderea din scop si din Statut, in totalitatea sa, a sporturilor cu motor;
dezafilierea de la organismele interna onale U.I.M. - Union Internationale Motonautique
si W.P.P.A. – World Professional Powerboating Association. Este important pentru
federatia noastra sa se concentreze exclusiv asupra promovarii si dezvoltarii sporturilor
cu vele. 14.03.2021
8.4 Asociatia Club Sportiv Wind Hunters, in calitate de membru afiliat la FRY, doreste sa
supuna Adunarii Generale din data de 03.04.2021 o motiune la noul statut propus spre
aprobare in sensul modificarii Art. 26 astfel:
Art. 26 Descrierea Consiliului federal:
a) Consiliul federal se compune din 7 (sapte) membri, după cum urmează:
i. preşedintele FRY care îndeplinește și funcția de preşedinte al Consiliului federal;
ii. vicepreşedintele FRY care îndeplinește și funcția de vicepreşedinte al Consiliului federal;
iii. 5 (cinci) membrii; 14.03.2021
Cu stimă,
Federaţia Română de Yachting
În numele şi din însărcinarea Consiliului Federal
(decizie nr. 173/20.11.2020, art. 6; decizie nr. 185/02.03.2021, art. 1 si decizie
188/25.03.2021 art. 2)
Secretar Federaţie
Cristina Ibanescu

