Propuneri de modificari ale Statutului FRB
1. Articolul 24, aliniatul 2 se modifică: persoanele cu contribuții remarcabile
în box sau în activitatea federației vor putea putea primi titlul de președinte
de onoare prin hotărârea Adunării Generale;
2. Articolul 31 se adaugă Aliniatul 1.16 care cuprinde următoarele: să aibă
sportivi (sportive) legitimați în activitate și să participe la minimum 2
competiții majore - Campionat Național sau Cupa României, pe durata a doi
ani;
3. Articolul 32 Aliniatul 1.4 se modifică: AUDITOR - ca organism de control
financiar;
4. Articolul 33, aliniatul 3 se modifică: Adunarea Generală Ordinară se
întrunește cel putin o dată pe an și are drept de control permanent asupra
activității Biroului Federal și a Auditorului;
5. Articolul 36, aliniatul 2 se modifică: În oricare din situațiile prezentate la
alineatul (1), membrii cu drept de vot vor înainta propuneri
nominale de
candidați pentru Biroul Federal, auditor și președintele comisiei de apel,
însoțite de prezentarea activității acestora, confirmarea acceptării propunerii
de către cel propus, curriculum vitae și cazierul judiciar, cel mai târziu cu 20
zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea Adunării Generale de
alegeri.
6. Articolul 37, aliniatul 3 se modifică: Biroul Federal poate fi alcătuit și din
persoane din afara structurilor sportive care alcătuiesc federația, în limita a
jumătate din componența sa;
7. Articolul 39 se abrogă
8. Articolul 47, aliniatul 2 se modifică: Conducerea Biroului Federal este
exercitată de președinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre vicepreședinți

9. Articolul 47, aliniatul 3 se modifică: Biroul Federal deliberează în mod
valabil în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi
și adoptă hotărâri valabile cu o jumătate plus unu din votul celor prezenți;
10. Secțiunea IV se modifică denumirea: AUDITOR;
11. Articolul 58, aliniatul l se modifică: controlul financiar al FR Box se
asigură de Auditor;
12. Articolul 58, aliniatele 2, 3, 4, 5, 6 și 7 se abrogă;
13. Se introduce CAPITOLUL 10: LlGA DE BOX PROFESIONIST;
14. Se intruce Articolul 91: Capitolul X;
15. LIGA DE BOX PROFESIONIST (L.B.P.);
16. Articolul 91
(1) Liga de Box Profesionist este structură sportivă, constituită în condițiile legii,
prin asocierea cluburilor sportive de box.
(2) În cadrul procedurii de dobândire a personalității juridice este necesar acordul
Federației Române de Box și avizul obligatoriu al Ministerului Tineretului și
Sportului.
(3) Liga de Box Profesionist, ca structura sportivă subordonată Federației Române
de Box, își desfășoară activitatea în baza statutului și regulamentelor proprii.
(4) Statutul Ligii de Box Profesionist se aprobă de către Adunarea Generală a Ligii
și se avizează de Federația Română de Box.
(5) După dobândirea certificatului de identitate sportivă, în vederea exercitării
atribuțiilor prevăzute de lege și statut, Liga de Box Profesionist trebuie să se
afilieze la Federația Româna de Box;
(6) Liga de Box Profesionist nu poate lua nici o decizie fără avizul Comisiei de
Box Profesionist din cadrul FR Box.

