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ÎMPUTERNICIRE DE REPREZENTARE 
 
 
 
 

 Structura sportivă_________________________________________ cu sediul 

in_____________________________________________________,reprezentată prin 

director/președinte_______________________________, în calitate de membru 

afiliat la Federația Română de Wushu Kungfu împuternicesc prin prezenta pe dl./d-

na _____________________________________care se legitimează cu CI 

seria.____nr. __________________ eliberată de___________ la data de 

__________________, CNP_______________________, să participe cu drept de vot 

la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Federației Române de Wushu Kungfu care 

va avea loc în data de 09.04.2022 orele 09:30, la București. 

 Împuternicirea este valabilă și pentru participarea la adunarea reconvocată 

pentru ora 10:30, în cazul în care la ora 09:30 se constată lipsa cvorumului. 

 

   

 Președinte/Director 

 

    



FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE WUSHU KUNGFU

PROPUNERI DE MODIFICARE A STATUTULUI F.R.WUSHU KUNGFU
pentru a fi discutate în adunarea generală de la 09 APRILIE 2022

FORMA ACTUALĂ 2018 FORMA MODIFICATĂ

ART.13
În  scopul  realizării  obiectivelor  sale,  FRWK  îndeplinește  următoarele
atribuții principale:
j) colaborează cu MTS şi/sau cu instituţiile din structura acestora, pentru
formarea, avansarea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniu;

ART.13
În  scopul  realizării  obiectivelor  sale,  FRWK  îndeplinește  următoarele
atribuții principale:
j)colaborează cu MS şi/sau cu instituţiile  abilitate  din punct  de vedere
legal,  pentru  formarea,  avansarea  şi  perfecţionarea  specialiştilor  în
domeniu; 

ART.17 alin(4)
(4)La cererea de afiliere se ataşează următoarele înscrisuri doveditoare,
după caz: 
A. În cazul structurilor sportive persoane juridice de drept privat: 
a) Actul constituirii şi statutul, autentificate; 

ART.17 alin(4)
(4)La cererea de afiliere se ataşează următoarele înscrisuri  doveditoare,
după caz: 
A. În cazul structurilor sportive persoane juridice de drept privat: 
a) Actul constituirii şi statutul, autentificate sau în copie legalizată; 

ART.17 SE ADAUGĂ UN ALINEAT NOU ART.17   se adaugă alineat nou (5)
(5)  Tipul  și  forma  actelor  necesare  afilierii  pot  fi
modificate/completate/adaptate în funcție de actele normative în vigoare
la data respectivă, statutul urmând a se completa de drept cu dispozițiile
legale la zi. 

ART.24
Calitatea de membru afiliat definitiv poate fi dobândită de către structurile
sportive afiliate provizoriu,  care timp de doi  ani  demonstrează că sunt
interesate  de  activitatea  specifică  a  FRWK,  respectă  Statutul  și
regulamentele,  nu  creează  probleme  de  disciplină  și  contribuie  la

ART.24
Calitatea de membru afiliat definitiv poate fi dobândită de către structurile
sportive  afiliate  provizoriu,  care  până la  proxima AG demonstrează  că
sunt  interesate  de  activitatea  specifică  a  FRWK,  respectă  Statutul  și
regulamentele,  nu  creează  probleme  de  disciplină  și  contribuie  la
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FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE WUSHU KUNGFU

dezvoltarea ramurii sportive Wushu Kungfu.  După această perioadă, CD
propune AG afilierea ca membru cu drepturi depline, cu condiția ca un
reprezentat  al  clubului  să  fie  prezent  la  respectiva  întrunire  a  AG.  În
situația în care după trecerea termenului de doi ani se constată că structura
sportivă afiliată  provizoriu nu a  îndeplinit  cerințele  prevăzute mai  sus,
AG, la propunerea CD, poate decide continuarea stării de provizorat cu
mazim doi ani, în care structura sportivă va avea obligația să dovedească
faptul că poate deveni membru afiliat definitiv. În situația în care și după
expirarea timpului suplimentar de un an, structura sportivă nu îndeplinește
condițiile de afiliere definitivă, aceasta va fi exclusă din federație.

dezvoltarea ramurii sportive Wushu Kungfu. După această perioadă, CD
poate propune AG afilierea ca membru cu drepturi depline, cu condiția ca
un reprezentat al clubului să fie prezent la respectiva întrunire a AG. 

ART. 28– Adunarea Generală
(modul de desfășurare)

Art.28   - Se adauga patru alineate noi (5)-(8) cu următorul conținut:
(5)În cazul adunărilor generale ordinare care presupun doar aprobarea
situațiilor financiare ale anului trecut (ex.: rapoarte de activitate, raport
al  cenzorului,  bilanț  contabil  și  execuție  bugetară  etc.)  precum  și
aprobarea  materialelor  pentru  anul  în  curs  (program  de  activitate,
calendar  competițional  intern  și  internațional,  proiect  de  buget,
modificări la regulamente etc), și care nu necesită efectuarea formelor de
publicitate și înregistrare la Ministerul Sportului și instanța competentă,
acestea  pot  avea  loc  integral  sau  parțial  prin  mijloace  electronice  de
comunicare  directă  la  distanţă  (online),  precum  teleconferinţa  sau
videoconferinţa, cu respectarea caracterului secret al votului, dacă este
cazul, şi a dreptului de exercitare a votului prin corespondenţă.
(6) Mijloacele  electronice  de  comunicare  la  distanţă  trebuie  să
îndeplinească condiţiile tehnice necesare pentru a permite:
a) compatibilitatea cu cele mai uzuale tehnologii fixe sau mobile de acces,
cu un număr cât mai mare de sisteme de operare şi conectarea cu reţele
publice fixe sau mobile de comunicaţii electronice;
b) identificarea  participanţilor  şi  participarea  efectivă  a  acestora  la
şedinţă;
c) transmisiunea  continuă  şi  în  timp  real  a  adunării  generale,
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înregistrarea şi arhivarea acesteia;
d) comunicarea bidirecţională în timp real, astfel încât membri asociați să
se poată adresa de la distanţă adunării generale;
e) exprimarea  votului  în  cursul  adunării  generale  şi  înregistrarea
acestuia;
f) verificarea ulterioară a modului în care s-a votat în adunare.
(7) Procesul verbal de ședință se va redacta de comisia desemnată prin
vot deschis de  către participanții la adunare și va fi arhivat electronic,
fiind  semnat  de  către  persoanele  care  l-au  întocmit  și  de  secretarul
general al FRWK.
(8)Regulamentul de desfășurare  în mediul online a adunării generale se
aprobă  de  Comitetul  Director  anterior  transmiterii  convocatorului,  în
ședința  premergătoare  adunării  generale  și  va  fi  comunicat  tuturor
membrilor afiliați împreună cu adresa de convocare și modelul delegației
de participare.

ART.29
(1) Convocarea Adunării Generale Ordinare se face de către CD sau de
către Secretarul General, în situaţia în care Comitetul Director nu îşi mai
poate  exercita  atribuţiile,  cu  cel  puțin  30  de  zile  înaintea  datei  fixate
pentru ședință,în scris, prin orice mijloc care să permită confirmarea de
primire,   – fax, e-mail,  scrisoare,  sau prin afișare pe site-ul oficial,  cu
menționarea datei postării. Oricare dintre aceste forme de convocare este
considerată ca fiind valabilă.

ART.29
(1) Convocarea Adunării Generale Ordinare se face de către CD sau de
către Secretarul General, în situaţia în care Comitetul Director nu îşi mai
poate  exercita  atribuţiile,  cu  cel  puțin  30  de  zile  înaintea  datei  fixate
pentru ședință,în scris, prin orice mijloc care să permită confirmarea de
primire,  e-mail,  scrisoare,  sau  prin  afișare  pe  site-ul  oficial,  cu
menționarea datei postării. Oricare dintre aceste forme de convocare este
considerată ca fiind valabilă.

ART.29 alin(2)
d)  Materialele  supuse  dezbaterii  În  adunarile  generale,  altele  decat
modificarile  actelor  constitutive  (rapoarte  de  activitate,  bilant  contabil,
calendar competitional, proiect de buget etc) se transmit membrilor  cu 7
zile inainte de data stabilită pentru desfasurarea adunării generale

ART.29 alin(2)
d)  Materialele  supuse  dezbaterii  În  adunarile  generale,  altele  decat
modificarile  actelor  constitutive  (rapoarte  de  activitate,  bilant  contabil,
calendar competitional, proiect de buget etc) se transmit membrilor  cu 3
zile inainte de data stabilită pentru desfasurarea adunării generale

ART.29 alin(3) ART.29 alin(3)
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f) raportul Comitetului Director  privind activitatea pe perioada parcursă
de la ultima A.G; 

f) raportul Comitetului Director  privind activitatea pe perioada parcursă
de la ultima A.G,  cu anexe care să cuprindă rapoartele individuale ale
fiecărui membru CD; 

ART.33
(1) Adunarea Generală Ordinară de Alegeri se desfășoară o dată la patru
ani.

ART.33
(1) Adunarea Generală Ordinară de Alegeri se desfășoară o dată la patru
ani.Alegeri pot avea loc și în cadrul adunărilor generale ordinare anuale
sau în cadrul adunărilor extraordinare, în cazul în care pe parcursul unui
mandat  se  descompleteaza  componența  organelor  de  conducere  și
control.  În  aceste  situații  persoanele  nou  alese  continuă  mandatul
predecesorilor  lor.  În  acest  caz  alegerile  au  loc  doar  pentru  poziția
rămasă vacantă și numai până la finalul mandatului inițial.  În anul în
care se împlinește termenul mandatului de 4 ani, adunarea ordinară de
alegeri poate avea loc pe tot  parcursul anului,  mandatul  organelor de
conducere  și  control  fiind  considerat  valabil  până  la  momentul
organizării alegerilor.

ART.36
Procesul  verbal  al  Adunării  Generale,  semnat de persoanele desemnate
să-l  întocmească,  se  păstrează  la  sediul  federației.  Hotararile  Adunării
Generale devin operante și obligatorii pentru federație și membrii săi  la
data aprobării lor, dacă nu există o altă prevedere a Adunării Generale în
acest sens.

ART.36  se numeroteaza alineatul ca alin.13
(13)Procesul  verbal  al  Adunării  Generale,  semnat  de  persoanele
desemnate   să-l  întocmească,  se  păstrează  la  sediul  federației.  Pentru
adunările  generale  desfășurate  in  mediul  online   sunt  aplicabile
disp.art.28  alin.(7).Hotararile  Adunării  Generale  devin  operante  și
obligatorii pentru federație și membrii săi  la data aprobării lor, dacă nu
există o altă prevedere a Adunării Generale în acest sens.

 ART.39
(10)Şedinţele CD nu sunt publice.

ART.39
(10)Şedinţele CD nu sunt publice. În funcție de problemele ce urmează a
fi dezbătute la ședințele CD pot participa în calitate de invitați: delegatul
Ministerului Sportului în relația cu FRWK contabilul, cenzorul, juristul,
antrenorii de lot, medicul, responsabilul cu achizițiile publice, precum și
orice  alți  specialiști  care  pot  fi  consultați  în  legătură  cu  problematici
specifice incluse în ordinea de zi.
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ART.41 atributii CD
b.intocmeste  Regulamentul de Organizare si Funcţionare al FRWK;

ART.41 atributii CD
b.întocmește   Regulamentul  de  Organizare  și  Funcţionare  al  FRWK;
întocmește  și  aprobă  Regulamentul  de  desfășurare  a  ședințelor
online/parțial online ale organismelor de conducere.

Comitetul Executiv
ART.  46.  Comitetul  Executiv  se  întrunește  în  şedinţe  convocate  de
preşedinte sau ori de câte ori este necesar. 

Comitetul Executiv
ART.  46. Comitetul  Executiv  se  întrunește  în  şedinţe  convocate  de
preşedinte  sau  ori  de  câte  ori  este  necesar.  Prevederile  referitoare  la
desfășurarea  ședințelor  Consiliului  Director  integral  sau  parțial  prin
mijloace electronice de comunicare directă la distanţă menționate la art.39
alin.(6) și alin.(9) sunt aplicabile și Comitetului Executiv.

ART.66 
(3)FRWK  are  competenta  exclusiva  să  organizeze  campionatele
internaționale  de  Wushu  Kungfu  ale  României  sau  concursuri  ale
echipelor  naționale  ale  României  cu  echipe  similare  ale  altor  federații
naționale afiliate la IWUF.

ART.66 
(3)FRWK are competenta exclusiva să organizeze campionatele europene
și mondiale de Wushu Kungfu, respectiv cupele europene și mondiale . 

ART.67
b.Titlul de președinte și vicepreședinte de onoare al federației;

ART.67
b.Titlul de președinte de onoare al federației;

ART.73
În  conformitate  cu  dispozițiile  Legii  nr.227/2006  privind  prevenirea  și
combaterea  dopajului  în  sport  –  republicată,  cu  completările  și
modificările  ulterioare,  ale  Codului  Mondial  Anti-Doping,  cu
reglementările federației internaționale și cu normele elaborate de Agenția
Națională Anti-Doping, se constituie în cadrul FRWK Comisia Medicală
și  Anti-doping  care  are  ca  responsabilitate  prevenirea  și  combaterea
dopajului

ART.73
În  conformitate  cu  dispozițiile  Legii  nr.310/2021 privind  prevenirea  și
combaterea  dopajului  în  sport  –  republicată,  cu  completările  și
modificările  ulterioare,  ale  Codului  Mondial  Anti-Doping,  cu
reglementările federației internaționale și cu normele elaborate de Agenția
Națională Anti-Doping, se constituie în cadrul FRWK Comisia Medicală
și  Anti-doping  care  are  ca  responsabilitate  prevenirea  și  combaterea
dopajului

ART.74 (alin.4)
(4)Federația Română de Wushu Kungfu se obligă să respecte dispozițiile:
a. Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport,

ART.74 (alin.4)
(4)Federația Română de Wushu Kungfu se obligă să respecte dispozițiile:
a. Legii nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport,
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publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 15 iunie
2006,  modificată  prin  Legea  nr.  104/2008  privind  prevenirea  și
combaterea  traficului  ilicit  de  substanțe  cuprinse  în  lista  „interzisă”,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 16 mai
2008;

publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  1229 din 27
decebmbrie 2021;

Ministerul Tineretului și Sportului

Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a Municipiului Bucureşti

Pe tot cuprinsul Statutului denumirea Ministerului Tineretului și Sportului
se va citi modificat ”Ministerul Sportului”.
Pe tot cuprinsul Statutului referirea la  Direcțiile pentru Tineret și Sport
Județene și a Municipiului București se va citi modificat ”Direcțiile pentru
Sport Județene și a Municipiului București”

Intocmit, Secretar General,

Cons.Jr.Cristina Timar Petru Grindeanu
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