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STATUTUL
FEDERATIEI ROMANE DE BOX
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
SECTIUNEA I
Denumire, forma juridica, durata, sediu, insemne si culori
Articolul 1
(1) Federatia Romana de Box – prescurtat F.R. Box. a luat fiinta in anul 1926, fiind recunoscuta si
afiliata la Federatia Internationala de Box Amator – F.I.B.A (ulterior Asociatia Internationala de Box Amator –
A.I.B.A si din anul 2007 Asociatia Internationala de Box - AIBA) si Federatia Europeana a Pugilatului
Profesionist – A.P.P.E. ( ulterior Asociatia Europeana de Box Amator – E.A.B.A. si din anul 2008
Confederatia Europeana de Box )
(2) Federatia Romana de Box, reorganizata in conditiile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
si ale O. G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, este continuatoarea de drept a Federatiei Romane
de Box care si-a desfasurat activitatea pana in anul 2001 in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului.
Articolul 2
(1) Federatia Romana de Box este organizata si functioneaza ca singura structura sportiva
specializata pe plan national, pe baza prezentului Statut elaborat in concordanta cu prevederile Legii
Educatiei Fizice si Sportului nr. 69/2000, cu dispozitiile cuprinse in Regulamentul de punere in aplicare a
acestei legi, cu reglementarile din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, in
conformitate cu statutele si reglementarile Asociatiei Internationale de Box, Confederatiei Europene de Box
si Uniunii Europene de Box - la care este afiliata.
(2) Federatia Romana de Box este persoana juridica de drept privat de utilitate publica, autonoma,
neguvernamentala, apolitica, fara scop lucrativ care-si exercita deplina autoritate in organizarea si
desfasurarea activitatii pugilistice pe teritoriul Romaniei si in reprezentarea internationala.
Articolul 3
(1) Sediul Federatiei Romane de Box este in Bucuresti, strada Vasile Conta, nr. 16, sectorul 2.
Articolul 4
(1) Durata de functionare a federatiei este pe termen nedeterminat, iar numarul membrilor asociati –
afiliati este nelimitat.
(2) Federatia Romana de Box are sigla, emblema, steag, fanion, insigna si stampila proprii, modelele
acestora fiind aprobate de Adunarea generala.
(3) Emblema va putea fi folosita pe stampila, inscriptii si titlurile de orice fel, cu aprobarea Biroului
Federal.
(4) Culorile Federatiei Romane de Box sunt rosu-albastru.
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SECTIUNEA II
Constituire, inregistrare, revocarea recunoasterii

Articolul 5
(1) F.R. Box este constituita prin asocierea cluburilor sportive cu sectii de box, a asociatiilor judetene
de box si a Asociatiei de Box a Municipiului Bucuresti, structuri sportive care detin Certificat de Identitate
Sportiva si care si-au insusit dispozitiile prezentului statut si ale regulamentului de organizare si functionare.
(2) Procesul - verbal de Constituire si prezentul Statut reprezinta actele constitutive ale federatiei.
(3) Federatia dobandeste personalitate juridica proprie in conditiile OG 26/2000 si ale Legii 69/2000.
Cererea de inscriere se solutioneaza de tribunalul in circumscriptia caruia federatia urmeaza sa-si aiba
sediul, numai cu avizul expres al Agentiei Nationale pentru Sport si devine persoana juridica din momentul
inscrierii sale in Registrul Federatiilor aflat la grefa tribunalului in circumscriptia caruia isi are sediul.
(4) Structura sportiva care constituie federatia isi pastreaza propria personalitate juridica inclusiv
propriul patrimoniu.
Articolul 6
(1) Dupa dobandirea personalitatii juridice, se inregistreaza in Registrul Sportiv prin acordarea
avizului si eliberarea de catre Agentia Nationala pentru Sport a Certificatului de Identitate Sportiva, fiind
astfel recunoscuta ca structura sportiva.
Articolul 7
(1) Modificarea Actului constitutiv si/sau ale Statutului F.R. Box este supusa procedurilor prevazute
de lege.
(2) In termen de 15 zile de la producerea modificarilor, Federatia este obligata sa solicite Agentiei
Nationale pentru Sport eliberarea avizului prealabil, dupa care, hotararea organului de conducere prin care
s-au dispus modificarile si actul aditional, in forma autentica, se vor depune spre solutionare la tribunalul in
circumscriptia careia federatia isi are sediul.
(3) Incheierea prin care instanta a luat act de efectuarea modificarilor aduse actelor constitutive,
impreuna cu actele prevazute la alin 2, se depun spre inregistrare la Registrul Sportiv.
Articolul 8.
(1) Modificarile aduse actelor constitutive, depuse la instanta, dar pentru care nu s-a cerut avizul
expres al Agentiei Nationale pentru Sport , sunt nule de drept.
Articolul 9
(1) Agentia Nationala pentru Sport revoca recunoasterea functionarii structurilor sportive in
urmatoarele cazuri:
1.1 Scopul sau obiectul de activitate a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri, ordinii publice si
sigurantei nationale;
1.2 In situatia in care fara a fi autorizata, urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit si
pe care l-a declarat;
1.3 Deciziile adunarii generale sunt luate cu incalcarea dispozitiilor actelor constitutive si ale legii si
aceste incalcari au fost constatate printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.
1.4 Revocarea de drept a recunoasterii functionarii, ca urmare a dizolvarii si lichidarii;
1.5 De drept in cazul dizolvarii si lichidarii structurii sportive.
1.6 Alte situatii, in conditiile legii.
(2) Revocarea recunoasterii functionarii federatiei se face prin ordin al Agentiei Nationale pentru
Sport si are ca efect, dupa caz, suspendarea temporara a Certificatului de Identitate Sportiva sau radierea
Federatiei din Registrul Sportiv.
(3) Impotriva ordinului de revocare a recunoasterii functionarii F.R. Box, cu exceptia situatiei
prevazute la alin (1)1.4 , cel care se considera nedreptatit se poate adresa instantei de judecata competente
potrivit dispozitiilor Legii nr.551/2004 a contenciosului administrativ.
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(4) De la data declansarii actiunii de atac mentionate la alin (3) si pana la ramanerea definitiva si
irevocabila a hotararii prin care a fost solutionata cererea, efectele ordinului prin care s-a dispus
suspendarea temporara a Certificatului de Identitate Sportiva sau revocarea recunoasterii functionarii
federatiei se suspenda
(5) In cazul prevazut la alin. (1)1.1 Agentia Nationala pentru Sport sesizeaza instanta competenta in
vederea pierderii personalitatii juridice.
SECTIUNEA III
Afilierea internationala
Articolul 10
(1) Federatia Romana de Box este afiliata in conditiile legii la Asociatia Internationala de Box
(A.I.B.A.) la Confederatia Europeana de Box (E.U.B.C) si la Uniunea Europeana de Box (E.B.U.), isi
organizeaza activitatea in concordanta cu Statutele si Regulamentele acestora, aplicarea normelor tehnice si
reglementarilor specifice ale celor trei organisme internationale fiind obligatorii pentru toate structurile
sportive si factorii cu raspunderi in domeniul boxului.
Articolul 11
(1) Federatia Romana de Box asigura reprezentarea Romaniei in competitiile sportive si in
organismele internationale la care este afiliata , stabileste si intretine relatii de colaborare si schimburi
sportive cu federatiile de box din alte tari si cu alte organizatii internationale.
(2) Federatia Romana de Box, pe baza avizelor si aprobarilor prealabile, angajeaza negocieri pentru
organizarea unor competitii internationale oficiale in Romania, cu respectarea conditiilor si cerintelor stabilite
in Regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 69/2000.

CAPITOLUL II
SCOP – OBIECTIVE
Articolul 12
(1) Scopul si principalele obiective ale F.R. Box sunt urmatoarele:
1.1 in vederea popularizarii boxului pe plan local si national federatia va asigura cadrul legal,
regulamentar, tehnic, material, organizatoric, precum si conditii de protectie a celor care il practica;
1.2 in vederea dezvoltarii boxului de performanta, F.R. Box va elabora si aplica un sistem riguros de
selectie, pregatire si de competitie;
1.3 in vederea obtinerii unor rezultate de prestigiu pe plan international si national, F.R. Box va crea
mijloacele de identificare si pregatire a sportivilor cu calitati deosebite
(2) Federatia Romana de Box si structurile sportive afiliate vor conlucra cu organele administratiei
publice centrale cu atributii in sport si cu autoritatile publice locale in scopul asigurarii mijloacelor necesare
pentru dezvoltarea boxului si pregatirea sportivilor de performanta, acordarii sprijinului stiintific si medical,
pentru integrarea sociala si profesionala a sportivilor.

APROBAT IN ADUNAREA GENERALA DIN 03 APRILIE 2009 - BUCURESTI
3

STATUTUL FEDERATIEI ROMANE DE BOX

CAPITOLUL III
Atributii – Mijloace de actiune
Articolul 13
(1) Federatia Romana de Box indeplineste urmatoarele atributii principale :
1.1 organizeaza, coordoneaza, conduce si controleaza intreaga activitate desfasurata in domeniul
boxului amator si profesionist, in scopul dezvoltarii acestui sport, ridicarii nivelului performanelor si afirmarii
pe plan international;
1.2 elaboreaza in concordanta cu strategia generala a Agentiei Nationale pentru Sport strategia
nationala de dezvoltare pe termen lung, mediu si scurt, sprijina si controleaza aplicarea acestora de catre
structurile sportive afiliate;
1.3 sprijina infiintarea de noi sectii de box, afiliaza sectiile cluburilor, efectueaza legitimarea si
transferarea sportivilor;
1.4 elaboreaza normele tehnico-metodologice si de organizare, precum si alte reglementari specifice
boxului, urmareste aplicarea acestora in practica;
1.5 organizeaza activitatile si competitiile oficiale la nivel national, in baza normelor si regulamentelor
adoptate potrivit Statutului si calendarului sportiv intern;
1.6 sprijina constituirea si activitatea asociatiilor judetene de box si a Municipiului Bucuresti, in
vederea promovarii si ridicarii nivelului calitativ al boxului la nivel local si national;
1.7 in conformitate cu normele Agentiei Nationale pentru Sport, elaboreaza calendarul sportiv
international; organizeaza competitiile internationale care se desfasoara in Romania; aproba competitiile
internationale organizate la nivelul cluburilor pe plan judetean si interjudetean;
1.8 urmareste si asigura pregatirea corespunzatoare a lotului olimpic si a loturilor nationale de
seniori, juniori si cadeti (masculin si feminin) in vederea participarii acestora la competitiile internationale de
verificare si oficiale in scopul realizarii obiectivelor propuse;
1.9 exercita puterea disciplinara in termenii prevazuti de Legea nr. 69/2000, in concordanta cu
Statutul, Regulamentul de disciplina si celelalte reglementari ale Federatiei Romane de Box; pe baza
imputernicirilor acordate de lege, exercita actiunea de supraveghere si control asupra structurilor afiliate care
desfasoara activitate in domeniul boxului; asigura indrumarea si controlul de specialitate a activitatii cluburilor
cu sectii de box afiliate, a asociatiilor judetene de box si a Municipiului Bucuresti, acordandu-le sprijin tehnic,
metodologic si material;
1.10 organizeaza si coordoneaza activitatea antrenorilor si arbitrilor de box si sprijina actiunile
privind, perfectionarea, clasificarea si promovarea acestora, in conformitate cu reglementarile specifice;
colaboreaza cu Agentia Nationala pentru Sport, cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si/sau cu institutiile din
structurile acestora pentru realizarea programelor de formare a specialistilor din domeniul boxului;
1.11 actioneaza pentru prevenirea si combaterea violentei, pentru promovarea unor masuri
educative, a spiritului de fair-play si a tolerantei in intreaga activitate pugilistica , in care sens, Federatia
Romana de Box precum si asociatiile si cluburile sportive afiliate care organizeaza reuniuni de box amator si
profesionist, iau masuri pentru a asigura spectatorilor, sportivilor si oficialilor protectie si securitate si pentru a
preveni si inlatura oricare incidente ce s-ar produce pe traseele de afluire /defluire si in interiorul locurilor de
desfasurare a reuniunilor respective, inainte, in timpul si dupa terminarea acestora in conformitate cu
prevederile O.G. nr.11/2006 pentru prevenirea si combaterea violentei in sport ; sprijina activitatea Comisiei
Nationale de Actiune Impotriva Violentei in Sport. Sanctiunile dictate de federatie pentru incalcarea acestor
norme sunt prevazute in Regulamentul de disciplina al federatiei. In acest sens, Federatia Romana de Box
precum si asociatiile si cluburile sportive afiliate, care organizeaza reuniuni de box (amator si profesionist),
iau masuri pentru a asigura spectatorilor, sportivilor si oficialilor protectie si securitate si pentru a preveni si
inlaturaoricare incidente ce s-ar produce pe traseele de afluire/defluire si in interiorul locurilor de desfasurare
a reuniunilor respective, inainte, in timpul si dupa terminarea acestora, in conformitate cu prevederile
Ordonantei Guvernului Nr. 11/2006 pentru prevenirea si combaterea violentei in sport ;
1.12 controleaza si promoveaza masurile de prevenire si combatere a folosirii substantelor interzise
si a metodelor neregulamentare destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a sportivilor sau sa
modifice rezultatele intrecerilor sportive, in concordanta cu reglementarile AIBA si CIO in materie; actioneaza
pentru aplicarea si realizarea masurilor si actiunilor din Programul national antidoping;
1.13 asigura un sistem operativ de informare si documentare; intocmeste si difuzeaza informatiile si
datele statistice oficiale; organizeaza simpozioane si consfatuiri tehnice pentru antrenori si arbitri in vederea
perfectionarii acestora.
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(2) Federatia Romana de Box colaboreaza cu Comitetul Olimpic si Sportiv Roman in realizarea
programelor privind selectia, pregatirea si participarea boxerilor romani la Jocurile Olimpice, pentru sprijinirea
pregatirii unor boxeri de perspectiva, precum si pentru realizarea altor actiuni menite sa contribuie la
ridicarea nivelului calitativ al boxului romanesc.
(3) Federatia Romana de Box, impreuna cu structurile afiliate, conlucreaza cu organele administratiei
publice centrale si locale, cu diferiti sponsori si sustinatori pentru dezvoltarea, modernizarea si intretinerea
bazelor sportive destinate boxului, pentru imbunatatirea conditiilor de practicare a acestui sport, precum si
pentru sporirea surselor de venituri, administrarea si gestionarea legala si eficienta a bugetului si
patrimoniului.
(4) Federatia Romana de Box propune Agentiei Nationale pentru Sport acordarea unor titluri
sportive, premii, recompense, diplome, trofee si alte stimulente pentru rezultate si contributii deosebite;
acorda direct stimulentele morale si materiale care intra in sfera atributiilor sale.
(5) Federatia Romana de Box reprezinta si apara interesele boxului si ale membrilor sai in relatiile
cu organele administratiei publice centrale si locale.
(6) Federatia Romana de Box, din proprie initiativa, precum si la sesizarea / solicitarea membrilor sai
sau a reprezentantilor administratiei publice centrale si locale, controleaza respectarea si aplicarea
dispozitiilor legale in vigoare, a prevederilor Statutului si regulamentelor, precum si orice alta problema
specifica boxului.
(7) Federatia Romana de Box, prin comisiile de specialitate, judeca toate litigiile dintre membrii sai
(cluburi, antrenori, arbitrii si alte persoane oficiale) privitoare la activitatea pugilistica, precum si la orice alta
problema ivita si/sau neprevazuta in Statut si in regulamentele proprii, adoptand hotararile si masurile
corespunzatoare.
(8) Federatia Romana de Box poate indeplini si alte atributii care decurg din actele normative in
vigoare.

CAPITOLUL IV
Structuri sportive
Articolul 14
(1) Promovarea si practicarea boxului se asigura de catre structurile sportive, constituite pe baza
dreptului la libera asociere a persoanelor juridice in conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000, in cadrul
carora se realizeaza selectia si pregatirea sportivilor, participarea la activitatile si competitiile sportive,
dezvoltarea si afirmarea boxului de performanta.
(2) Structurile sportive care participa la promovarea si dezvoltarea boxului sunt urmatoarele:
2.1. asociatiile sportive, structuri sportive fara personalitate juridica, care se pot constitui ca societati
civile particulare, precum si in cadrul institutiilor publice sau private, afiliate la asociatiile judetene de box si a
Municipiului Bucuresti, care participa la activitatile desfasurate pe plan local si judetean;
2.2. cluburile sportive, persoane juridice de drept privat, fara scop lucrativ, nonprofit, legal constituite
ca structuri mono sau polisportive, cu regim propriu de administrare sau gestionare a bugetului si a
patrimoniului si care se conduc conform prevederilor statutare, aprobate de adunarile generale;
2.3. cluburile sportive, persoane juridice de drept public, infiintate ca institutii publice in subordinea
organelor administratiei publice locale sau centrale, ca structuri mono sau polisportive, care se organizeaza
si functioneaza dupa regulamente proprii si se bucura de toate drepturile conferite de lege, cu exceptia
implicarii patrimoniale a autoritatii publice careia i se subordoneaza;
2.4. cluburile sportive, organizate ca societati comeciale sportive pe actiuni, care au statut de cluburi
profesioniste si se organizeaza in structura monosport, avand regimul juridic al societatilor comerciale, cu
specificul si particularitatile prevazute in Legea Educatiei Fizice si Sportului nr. 69/2000, in Regulamentul de
punere in aplicare a acestei legi si in reglementarile speciale;
2.5. asociatiile sportive judetene de box, respectiv cea a municipiului Bucuresti, persoane juridice de
drept privat care au ca principal scop organizarea activitatii pugilistice la nivel teritorial, exercitand unele
dintre atributiile federatiei, prevazute in prezentul statut.
2.6. Liga Profesionista de Box, persoana juridica de drept privat, autonoma, neguvernamentala,
apolitica si fara scop lucrativ, constituita prin asocierea cluburilor sportive profesioniste de box.
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CAPITOLUL V
AFILIEREA STRUCTURILOR SPORTIVE
A. Procedura de afiliere
Articolul 15
(1) Pentru a putea participa in sistemul competitional si la activitatile oficiale de box, structurile
sportive recunoscute si inregistrate sunt supuse procedurii de afiliere sportiva.
(2) Afilierea sportiva este organizata de Federatia Romana de Box in conformitate cu dispozitiile legii
nr. 69/2000 si prevederile regulamentului de punere in aplicare a acestei legi si se realizeaza pe baza cererii
tip emisa de federatie si a inscrisurilor doveditoare privind constituirea, statutul, personalitatea juridica,
identitatea sportiva, sediul si patrimoniul structurilor care solicita afilierea.
(3) Continutul cererii tip, actele si inscrisurile doveditoare, precum si procedura de afiliere sunt
stabilite in Regulamentul de organizare si functionare si in alte regulamente ale Federatiei Romane de Box.
(4) Toate cluburile sportive (de drept public sau de drept privat) care solicita afilierea definitiva
trebuie sa prezinte in termen de 3 luni de la pronuntarea de catre Biroul Federal a hotararii de afiliere
provizorie, o copie si originalul actului de proprietate sau a actului prin care a dobandit folosinta unui spatiu
corespunzator/ unei baze sportive, avand dotarile necesare pentru pregatirea in conditii optime a sportivilor
legitimati - ring, manusi, casti, saci, dusuri, vestiare, etc. Verificarea indeplinirii acestor conditii intra in
atributiile Antrenorului Federal al F.R. Box
(5) Obligatia de la alin.4 trebuie indeplinita si de toate cluburile sportive afiliate, la inceputul fiecarui
an calendaristic, la momentul prezentarii pentru achitarea taxelor pentru vizele anuale. Dovada indeplinirii
cerintei privitoare la spatiu se va face cu copia actului de proprietate/inchiriere/comodat, hotarare de
acordare a folosintei gratuite etc., iar pentru dotari cu o declaratie pe propria raspundere data de
reprezentantul legal al clubului ce va fi prezentata in original.
(6) Reafilierea unei structuri sportive are loc in cazul in care aceasta, dupa ce si-a pierdut calitatea
de membru ca urmare a intervenirii uneia din situatiile prevazute la art.26, formuleaza o noua cerere de
afiliere si dovedeste indeplinirea conditiilor stabilite la art.15 alin.2, 3 si 4.
Articolul 16
(1) Pentru inregistrarea afilierii se introduce Registrul de afilieri sportive, organizat de Federatia
Romana de Box, pentru structurile sportive cu personalitate juridica, care se compune din patru sectiuni;
1.1.Sectiunea I – cluburi sportive persoane juridice de drept public;
1.2.Sectiunea II – cluburi sportive persoane juridice de drept privat fara scop lucrativ;
1.3.Sectiunea III – cluburi sportive societati comerciale sportive pe actiuni;
1.4.Sectiunea IV – asociatiile judetene si cea a municipiului Bucuresti de box
Articolul 17
(1) Asociatiile judetene de box si cea a Municipiului Bucuresti sunt constituite din sectiile de box ale
asociatiilor fara personalitate juridica si/sau ale cluburilor sportive cuprinse in sistemul competitional
judetean/al Municipiului Bucuresti, afiliate si recunoscute de acestea.
(2) Afilierile facute de asociatiile judetene de box se centralizeaza, numeric si nominal, de catre
Federatia Romana de Box.
Articolul 18
(1) In situatia indeplinirii conditiilor statutare si a obtinerii certificatului de identitate sportiva, cluburile,
asociatiile judetene si a municipiului Bucuresti pot solicita afilierea la Federatia Romana de Box.
(2) Biroul Federal analizeaza cererea formulata de structura solicitanta si verifica indeplinirea
conditiilor prevazute la art.15 alin.(2) si (3), dupa care hotaraste afilierea provizorie a acesteia. In termen de
3 luni de zile de la hotararea privind afilierea provizorie, Biroul Federal verifica si indeplinirea conditiilor
prevazute la art 15 alin (4). Biroul Federal are obligatia de a pune in discutia adunarii generale toate cererile
de afiliere formulate in intervalul dintre doua adunari generale, prezentantnd totodata si o informare privitoare
la modul de indeplinire/neindeplinire a conditiilor de afiliere.
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(3) Urmare a aprobarii afilierii, structurile sportive beneficiaza de toate drepturile si indatoririle din
statutul si regulamentele Federatiei Romane de Box.
(4) In cadrul procedurii de afiliere, structurile sportive trebuie sa achite costul formularelor, taxa de
inscriere si taxa anuala, cuantumul acestora urmand a fi aprobat anual de catre Adunarea generala a
Federatiei Romane de Box.
(5)Prin afiliere structurile sportive adera la scopul si obiectivele Federatiei Romane de Box, recunosc
si se angajeaza sa respecte si sa aplice statutul si regulamentele federatiei, oficializeza existenta lor ca
membri cu drepturi depline.
(6) Structurile sportive afiliate la Federatia Romana de Box, la data Adunarii generale de
reorganizare, trebuie sa-si reconfirme afilierea prin cerere scrisa si parafrata fara a plati o noua taxa de
afiliere.
B. Reprezentare – denumiri – fuziuni - desfiintari
Articolul 19
(1) Prin afiliere, cluburile adera la scopul si obiectivele Federatiei Romane de Box, recunosc si se
angajeaza sa respecte si sa aplice Statutul si regulamentele federatiei, oficializeaza existenta lor ca membri
cu drepturi depline, hotarati sa contribuie la promovarea, dezvoltarea si afirmarea boxului pe plan national si
international.
(2) In competitiile oficiale, clubul, sportivii si reprezentantii acestuia vor purta in mod obligatoriu
denumirea inscrisa in cererea de afiliere.
(3) Structura sportiva isi poate schimba denumirea cu respectarea prevederilor legale si statutare
prevazute pentru orice modificare a actelor constitutive, respectiv inscrierea modificarilor in registrul
Asociatiilor si Fundatiilor aflat la Grefa Judecatoriei din a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul si
comunicarea acestora la Registrul Sportiv. In termen de 15 zile de la eliberarea Certificatului de Identitate
Sportiva cu noua denumire, structura sportiva este obligata sa instiinteze federatia despre modificarea
intervenita, sub sanctiunea neacordarii dreptului de inscriere a sportivilor la competitii.
(4) Doua sectii de box din doua structuri sportive diferite pot fuziona numai dupa incheierea anului
competitional, respectandu-se urmatoarele reguli:
4.1. propunerea de fuziune trebuie aprobata de adunarile generale ale celor doua cluburi si semnata
de reprezentantii legali ai acestora, si va contine precizarea privind denumirea structurii sportive care a
absorbit si careia ii va reveni obligatia de a plati eventualele debite restante ale clubului a carei sectiei a fost
absorbita
4.2. documentele fuziunii, precum si cele care atesta efectuarea modificarilor corespunzatoare la
cele doua structuri sportive ale caror sectii au fuzionat, vor fi prezentate la Registrul Sportiv in termen de 15
zile de la obtinerea incheierii judecatoresti definitive si irevocabile si la federatie in termen de 15 zile de la
inregistrarea in Registrul Sportiv;
4.3. dupa prezentarea documentelor la federatie, clubul a carui sectie a fost absorbita nu va mai
avea calitatea de membru afiliat, hotararea Biroului Federal privitoare la acest aspect avand caracter
provizoriu, pana la supunerea spre aprobare in prima adunare generala.
(5) Fuziunea a doua cluburi sportive poate avea loc cu respectarea conditiilor prevazute la alin.4.
Articolul 20
(1) Dizolvarea unui club sau desfiintarea unei sectii de box din cadrul unei structuri sportive
polisportive, se poate face cu respectarea prevederilor legale si statutare referitoare la dizolvare, respectiv la
modificarea actelor constitutive. Hotararea Judecatoreasca de dizolvare definitiva si irevocabila, sau
incheierea definitiva si irevocabila prin care s-a luat act de modificari vor fi comunicate la Registrul Sportiv in
termen de 15 zile de la obtinerea lor si la F.R. Box in termen de 15 zile de la radierea/modificarea operata de
Registrul Sportiv.
Articolul 21
(1)Federatia Romana de Box va radia din evidentele sale cuprinse in Registrul de afilieri sportive,
cluburile sportive si/sau asociatiile judetene asupra carora Agentia Nationala pentru Sport s-a pronuntat in
sensul revocarii recunoasterii functionarii pentru motivele prevazute la art.9 din prezentul statut.
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Articolul 22
(1) In situatia in care structurile sportive membre ale F.R. Box opereaza modificari asupra actelor lor
constitutive, acestea sunt obligate sa indeplineasca formele de inregistrare si publicitate prevazute de lege.
(2) Daca modificarile privesc:
2.1.schimbarea denumirii
2.2.schimbarea sediului, numarului de telefon, fax, email, web
2.3.schimbarea componentei numerice si/sau nominale a organelor de conducere
2.4.desfiintarea sectiei de box sau fuziunea cu o sectie a altei structuri sportive
Structura sportiva este obligata ca in termen de 15 zile de la inscrierea acestor modificari la Registrul Sportiv
sa le comunice federatiei, sub sanctiunea neluarii in considerare si a aprecierii ca valabile a informatiilor
existente la sediul federatiei.
Articolul 23
(1)Hotararea Adunarii generale prin care s-au aprobat propunerile de excludere si/sau radiere,
fuziune a structurii sportive se va comunica celor interesati in termen de 15 zile de la data la care a avut loc
adunarea generala.
(2)Toate mentiunile ulterioare cu privire la o structura sportiva inregistrata in Registrul de afiliere
sportiva se opereaza sub acelasi numar.

CAPITOLUL VI
MEMBRII FEDERATIEI ROMANE DE BOX
SECTIUNEA I
CATEGORIILE DE MEMBRI
Articolul 24
(1) Federatia Romana de Box constituita pe o perioada nedeterminata de timp, prin asocierea
cluburilor sportive cu sectii de box, a asociatiilor judetene de box si a Asociatiei de Box a Municipiului
Bucuresti, persoane juridice romane cu atributii in domeniul boxului, pe baza intelegerii comune de a
contribui la realizarea scopului si obiectivelor privind promovarea, dezvoltarea si afirmarea boxului pe plan
national si international, se compune din urmatoarele categorii de membri:
1.1 Membri cu drept de vot deliberativ
1.1.1. Membri fondatori - persoanele juridice care au constituit federatia si au contribuit material si
moral la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social;
1.1.2. Membri afiliati-persoanele juridice care se asociaza ulterior, ca urmare a indeplinirii conditiilor
prevazute de prezentul statut pentru afiliere si au fost aprobati de adunarea generala;
1.2. Membri fara drept de vot
1.2.1 Membri de onoare – persoane fizice si/sau juridice care au adus si aduc servicii deosebite
federatiei sau care o sprijina substantial, din punct de vedere material si/sau financiar;
Din categoria membrilor de onoare pot face parte persoanele fizice de nationalitate romana din tara sau
strainatate, desemnate din randul fostilor boxeri, tehnicieni, membri ai organelor de conducere ale federatiei
si ai organismelor teritoriale, manageri, precum si orice alte persoane fizice sau juridice cu merite
exceptionale s contributii indelungate la activitatea federatiei si afirmarea boxului romanesc.
(2) Persoanele cu contributii remarcabile care au indeplinit functia de presedinte al federatiei vor
putea primi titlul de presedinte de onoare, care se acorda pe viata, prin hotararea adunarii generale.
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SECTIUNEA II
DOBANDIREA SI PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU
Articolul 25
(1) Calitatea de membru afiliat al F.R. Box se dobandeste in conformitate cu procedura si cu
respectarea conditiilor stabilite la art. 15 din Statut.
(2) Calitatea de presedinte de onoare si cea de membru de onoare se acorda de adunarea generala
a Federatiei Romane de Box, la propunerea Biroului Federal sau a oricarui membru fondator/afiliat care
solicita introducerea acestei probleme pe ordinea de zi a adunarii generale, conform procedurii stabilite la
art.33 alin.5.
(3) Asociatiile sportive fara personalitate juridica afiliate la Asociatiile judetene sau la Asociatia de
Box a Municipiului Bucuresti si care participa numai la competiile oficiale judetene organizate de repectivele
asociatii judetene, pot deveni membre ale F.R. Box si pot participa la competitiile oficiale nationale, numai
dupa dobandirea pesonalitatii juridice in conditiile legii si inscrierea in Registrul Sportiv.
Articolul 26
(1) Pierderea calitatii de membru al Federatiei Romane de Box are loc in urmatoarele situatii:
1.1. prin retragere, pe baza unei cereri formulate de reprezentantul legal al structurii sportive,
aprobate de Biroul Federal si supusa spre validare Adunarii Generale.
1.2. ca urmare a desfiintarii sectiei de box a structurii sportive comunicate F.R. Box conform
procedurii stabilite la art. 20.
1.3. in cazul dizolvarii si lichidarii structurii sportive
1.4. in cazul fuziunii sectiilor de box a doua sau mai multe cluburi sportive, conform prevederilor de
la art.19 alin.4
1.5. in cazul fuziunii a doua structuri sportive
1.6. prin excludere pentru abateri grave de la statut, regulamente si hotarari ale Biroului Federal
1.7. in urma revocarii recunoasterii functionarii structurii sportive
(2) Conditiile de incetare a calitatii de membru al Federatiei Romane de Box, de excludere pentru
abateri, si de reafiliere a membrilor exclusi vor fi precizate in Regulamentul de Organizare si Functionare al
federatiei.
Articolul 27
(1) Niciun membru care se retrage sau este exclus nu are niciun drept asupra patrimoniului social, ei
fiind obligati sa-si achite obligatiile pe care si le-au asumat fata de federatie, prin actul de afiliere.
SECTIUNEA III
DREPTURI
Articolul 28
(1) Membrii afiliati definitiv la Federatia Romana de Box au urmatoarele drepturi:
1.1 sa aleaga si sa propuna persoane care sa candideze la functiile din cadrul organelor de
conducere si control
1.2 sa-si exprime prin vot optiunea fata de documentele supuse dezbaterii si proiectele de hotarari
ale Adunarii Generale;
1.3 sa participe nemijlocit la rezolvarea problemelor organizatorice, tehnico-metodice, economice,
juridice, administrative sau din alte domenii, contribuind la dezvoltarea si afirmarea boxului romanesc;
1.4 sa beneficieze de conditii de pregatire si de competitie pentru valorificarea aptitudinilor
sportivilor de performanta legitimati in cadrul structurii sportive
1.5 sa beneficieze de un cadru organizat pentru formarea si perfectionarea profesionala a
specialistilor
1.6 sa initieze proiecte de programe, hotarari si propuneri pentru dezvoltarea activitatii pugilistice;
1.7 sa participe la adunarile generale fie prin reprezentantul legal, fie printr-un delegat care sa aiba
cu respectiva structura sportiva,un contract de munca valabil incheiat si care sa prezinte o delegatie al carei
model unic va fi stabilit de Biroul Federal si transmis tututor membrilor cu drept de vot.
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1.8 sa aiba reprezentant in comisiile si colegiile F.R. Box
1.9 sa beneficieze de orice alte drepturi care decurg din prezentul Statut si din regulamentele
federatiei.
1.10 sa primeasca, in functie de contributie, realizari si rezultate deosebite, diferite distinctii ale
Federatiei Romane de Box, titluri, diplome, trofee, premii, recompense, stimulente materiale si renta viagera,
dupa caz, in conditiile legii.
Articolul 29
(1) Pana la afilierea definitiva, membrii afiliati provizoriu au drepturile mentionate la art. 28 punctele
1.3, 1.4, 1.5, 1.6 si 1.10.
(2) Structurile sportive afiliate provizoriu vor fi invitate si au obligatia sa participe, prin delegati
desemnati in conditiile Statutului, la Adunarea Generala in care urmeaza sa fie aprobata afilierea definitiva.
(3) In cazul in care nu este indeplinita obligatia de la alin.(2), structura sportiva respectiva va
ramane afiliata provizoriu pana la urmatoarea Adunare Generala.”
Articolul 30
(1) Federatia Romana de Box detine, potrivit legii, exclusivitatea privind:
1.1 dreptul asupra imaginii de grup sau individuale, statica sau in miscare, a sportivilor componenti ai
loturilor nationale, in echipament de concurs si de reprezentare, cand participa la competitii si in afara lor;
1.2 dreptul de folosinta asupra siglei/emblemei proprii;
1.3 drepturile de reclama, publicitate si de televiziune la competitiile pe care le organizeaza;
(2) Drepturile mentionate la alineatul (1) pot fi cesionate de federatie, in conditiile legii.

SECTIUNEA IV
OBLIGATII SI RESPONSABILITATI
Articolul 31
(1) Principalele responsabilitati si obligatii ale membrilor afiliati federatiei:
1.1 cunoasterea, respectarea si aplicarea prevederilor Statutului, regulamentelor, normelor si
hotararilor Adunarii Generale si Biroului Federal, comisiilor si colegiilor Federatiei Romane de Box, precum si
cele ale statutelor si regulamentelor ASOCIATIILOR INTERNATIONALE DE BOX AMATOR SI
PROFESIONIST si ASOCIATIILOR EUROPENE DE BOX AMATOR SI PROFESIONIST;
1.2 sa actioneze permanent si sa contribuie efectiv pentru realizarea planurilor si programelor de
dezvoltare si afirmare a boxului;
1.3 sa reprezinte la un nivel superior boxul romanesc pe plan international si sa contribuie la
realizarea unor performante de prestigiu;
1.4 sa nu se asocieze si sa respinga cu fermitate orice incercare de corupere sau influentare pe cai
necinstite a rezultatelor sportive;
1.5 sa actioneze cu perseverenta pentru prevenirea si combaterea actelor de brutalitate si violenta,
pentru promovarea spiritului de sportivitate si a unui comportament civilizat;
1.6 sa nu admita, sa combata si sa militeze ferm impotriva folosirii unor substante interzise, a
practicii dopajului si a metodelor neregulamentare destinate sa mareasca, in mod artificial, capacitatea fizica
a sportivilor;
1.7 sa se supuna verificarilor si controlului conform legii, Statutului si regulamentelor federatiei;
1.8 sa actioneze pentru respectarea si apararea imaginii si prestigiului Federatiei Romane de Box,
organismelor si oficialilor acesteia;
1.9 sa contribuie prin activitatea desfasurata pentru conservarea scopului si realizarea obiectivelor
Federatiei Romane de Box si cele proprii structurii pentru care s-a aprobat afilierea sau calitatea de membru;
1.10 in functie de programul competitional si la termenul stabilit anual de Biroul Federal si comunicat
tuturor membrilor sai, sa-si achite taxele de viza pentru sectie si pentru sportivi, nerespectarea acestei
obligatii atragand aplicarea de sanctiuni conform prevederilor art.119 din prezentul Statut;
1.11 sa asigure conditii optime de pregatire a sportivilor legitimati
1.12 sa se preocupe permanent de atragerea ( cooptarea ) specialistilor si tehnicienilor care sa
coordoneze pregatirea sportivilor legitimati;
1.13 sa se preocupe permanent pentru selectionarea de tineri care sa practice boxul, pentru
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identificarea tinerilor cu aptitudini pentru practicarea boxului de performanta
1.14 sa se preocupe de cresterea performantelor sportivilor legitimati, in vederea promovarii
acestora la loturile nationale
1.15 - sa se informeze permanent privitor la activitatea curenta a federatiei, la deciziile si hotararile
adoptate de organele de conducere si control, precum si de comisiile de specialitate

CAPITOLUL VII
SECTIUNEA I
ORGANELE DE CONDUCERE SI CONTROL ALE FEDERATIEI ROMANE DE BOX
Articolul 32
(1) Federatia Romana de Box are urmatoarele organe de conducere si control :
1.1 ADUNAREA GENERALA - ca autoritate suprema de conducere a federatiei;
1.2 BIROUL FEDERAL - organul de conducere al federatiei intre adunarile generale;
1.3 BIROUL EXECUTIV – organul administrativ, de gestiune permanenta a federatiei;
1.4 COMISIA DE CENZORI - ca organism de control financiar
Articolul 33
(1) Adunarea generala este autoritatea suprema si organul legislativ al Federatiei Romane de Box,
alcatuita din totalitatea membrilor fondatori si a celor afiliati.
(2) Adunarea generala poate fi ordinara sau extraordinara si are, in principal, urmatoarele
competente :
2.1 analizarea activitatii desfasurate de Federatia Romana de Box si organismele sale;
2.2 stabilirea strategiei nationale de dezvoltare a activitatii pugilistice, a programelor de activitati pe
termen mediu si scurt si a obiectivelor principale ale Federatiei Romane de Box, in concordanta cu strategia
generala adoptata de Agentia Nationala pentru Sport;
2.3 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
2.4 modificarea Actului constitutiv si a Statutului;
2.5 alegerea si revocarea membrilor Biroului Federal;
2.6 alegerea si revocarea membrilor Comisiei de cenzori;
2.7 alegerea si revocarea presedintelui Comisiei de apel;
2.8 aprobarea, la propunerea Biroului Federal, afilierii definitive a structurilor sportive si acordarea
calitatii de membru de onoare si presedinte de onoare;
2.9 aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Federatiei Romane de Box si a
Regulamentului de disciplina;
2.10 aprobarea pierderii calitatii de membru al F.R. Box, in situatiile prevazute la art.26 din prezentul
Statut;
2.11 dizolvarea si lichidarea federatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa
lichidare;
2.12 orice alte atributii prevazute expres in lege sau in Statut.
(3) Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control
permanent asupra activitatii Biroului Federal si a comisiei de cenzori.
(4) Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar.
Articolul 34
(1) Adunarea generala ordinara se convoaca de catre Biroul Federal cu cel putin 30 de zile inainte
de data stabilita pentru desfasurarea ei.
(2) Adunarea generala extraordinara se convoaca de Biroul Federal/Presedinte/Secretar general cu
cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea ei.
(3) Adunarea Generala in care au loc alegeri se convoaca, de regula, de catre Biroul Federal cu cel
putin 45 de zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea ei.In situatii exceptionale in care B.F. nu mai
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poate functiona sau nu-si mai poate exercita atributiile prevazute in statut, convocarea Adunarii Generale se
face de catre Secretarul General.
(4) Convocarea va contine data, ora si locul unde urmeaza sa aiba loc Adunarea Generala precum
si ordinea de zi. In cazul în care pe ordinea de zi se afla modificarea actelor constitutive, odata cu
convocarea vor fi facute cunoscute si propunerile de modificare. Datele referitoare la organizarea adunarii
generale a FR Box vor fi aduse la cunostinta membrilor asociati prin publicarea intr-un ziar de larga
circulatie, prin afisarea pe site-ul federatiei, prin fax, e-mail, scrisoare cu confirmare de primire. Convocarea
membrilor pentru adunarea generala este considerata valabila in oricare din modalitatile mentionate anterior.
(5) Membri cu drept de vot pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor propuneri formulate in
scris si semnate de reprezentantul legal al structurii sportive respective, pe care au obligatia sa le depuna la
sediul federatiei, cel mai tarziu cu 5 zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea Adunarii Generale.
Numai acele propuneri care indeplinesc conditiile de forma si care au fost transmise la timp vor fi incluse pe
ordinea de zi si vor putea fi discutate in adunarea generala.
Articolul 35
(1) La adunarile generale ale F.R. Box pot participa:
1.1 membrii federatiei cu drept de vot;
1.2 membri de onoare fara drept de vot;
1.3 invitati (antrenori, arbitri, ziaristi,etc) - fara drept de vot
(2) La adunarea generala de alegeri, pe langa cei nominalizati la alin.1, pentru a putea candida la
functiile de conducere si control, persoanele propuse au obligatia de a fi prezente in sala in ziua alegerilor.
(3) La adunarile generale fiecare membru cu drept de vot are dreptul la un singur vot cu caracter
deliberativ.
(4)Votul exercitat printr-o persoana care nu intruneste conditiile prevazute la art.28 alineatul (1)1.7,
votul prin corespondenta sau votul prin procura nu sunt admise.
(5) Validarea prezentei structurii sportive la adunarile generale se face dupa verificarea identitatii
persoanei care o reprezinta si indeplinirii de catre aceasta a cerintelor prevazute la art.28 alineatul (1)1.7 din
Statut.
Articolul 36
(1) Adunarea generala in care au loc alegeri se organizeaza de regula o data la 4 ani si are
caracterul unei adunari generale ordinare. Prin exceptie, pot avea loc alegeri ale organelor de conducere si
control in intervalul dintre doua adunari ordinare de alegeri, in urmatoarele situatii:
1.1 retragerea/revocarea/decesul unui/unor membru/membrii al Biroului Federal si/sau al Comisiei
de cenzori, caz in care completarea componentei organelor de conducere si/sau control se face in cadrul
urmatoarei adunari generale ordinare, cu respectarea dispozitiilor privitoare la convocare prevazute la art.34
alin.(3).
1.2 incetarea activitatii organelor de conducere si control aflate in exercitarea mandatului, ca urmare
a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile de anulare a hotararii adunarii generale in care au avut
loc alegerile respectivelor organe, caz in care va fi convocata adunarea generala extraordinara sau ordinara,
dupa caz.
(2) In oricare din situatiile prezentate la alineatul (1), membrii cu drept de vot vor inainta propuneri
nominale de candidati pentru biroul federal, comisia de cenzori si presedintele comisiei de apel, insotite de
prezentarea activitatii acestora, confirmarea acceptarii propunerii de catre cel propus, curriculum vitae si
cazierul judiciar, cel mai tarziu cu 20 zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea adunarii generale de
alegeri.
(3) In adunarea generala nu se accepta depunerea de noi candidaturi.
(4) Cu 10 zile inainte de data adunarii generale in care au loc alegeri, F.R. Box va face publica lista
candidatilor propusi, prin afisare la sediul federatiei.
Articolul 37
(1) Adunarea generala alege Biroul Federal ca organ de conducere al federatiei, format din 15
membri.
(2) Biroul Federal este alcatuit din :
2.1 presedinte;
2.2 2 vicepresedinti;
2.3 12 membri.
(3) Din componenta Biroului Federal fac parte de drept, fara a fi alesi de adunarea generala,
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presedintele Ligii Profesioniste de Box, secretarul general si un antrenor federal. In cazul in care federatia
are doi antrenori federali, persoana care va face parte din Biroul Federal va fi cea propusa de catre Colegiul
Central al Antrenorilor si validata de Biroul Federal.
(4) Biroul Federal poate fi alcatuit si din persoane din afara structurilor sportive care alcatuiesc
federatia, in limita a cel mult o patrime din componenta sa.
(5) Pot fi membri ai Biroului Federal, persoanele care au implinit varsta de 18 ani, de cetatenie
romana, cu aptitudini si capacitati pentru functia la care candideaza.
(6) Nu pot fi membri ai Biroului Federal, persoanele care au suferit condamnari penale sau cele care
se afla in perioada de efectuare a unei sanctiuni disciplinare mai mare de un an, hotarata de federatie.
(7) Persoanele care indeplinesc la data alegerilor functiile de presedinte al Ligii Profesioniste de Box,
secretar general al federatiei si antrenor federa l- functii care le permit accesul de drept in componenta
Biroului Federal - , nu pot fi propuse de catre membrii federatiei sa candideze pentru alegerea componentei
Biroului Federal.
(8) Pentru functiile de presedinte si vicepresedinte al FR Box, pe langa indeplinirea cerintelor
prevazute la alineatele anterioare cadidatii propusi trebuie sa faca dovada ca au facut parte din componenta
Biroului Federal precedent.

Articolul 38
(1) Alegerea membrilor Biroului Federal se face prin vot secret, pe functii, candidatii fiind declarati
alesi dupa urmatoarea procedura :
(2) Pentru alegerea presedintelui Federatiei Romane de Box.
2.1 este ales presedinte al Federatiei Romane de Box persoana care in turul I de scrutin intruneste
majoritatea simpla din voturile structurilor sportive afiliate prezente la Adunarea generala;
2.2 in situatia in care niciun candidat nu intruneste majoritatea simpla de voturi in primul tur, se trece
la al doilea tur de scrutin, la care participa primii doi candidati in ordinea numarului de voturi obtinute in
primul tur. Este ales presedinte al Federatiei Romane de Box, persoana care in turul II de scrutin a intrunit
cel mai mare numar de voturi;
2.3 in situatia in care cei doi candidati care au participat la al II-lea tur de scrutin au acelasi numar de
voturi, este ales presedinte al Federatiei Romane de Box persoana care a intrunit cel mai mare numar de
voturi cumulat, in turul I si II de scrutin;
(3) Pentru alegerea vicepresedintelui Federatiei Romane de Box.
3.1 este ales vicepresedinte al Federatiei Romane de Box persoana care in turul I de scrutin
intruneste majoritatea simpla din voturile structurilor sportive prezente in Adunarea generala;
3.2 in situatia in care niciun candidat nu intruneste majoritatea simpla de voturi in primul tur, se trece
la al doilea tur de scrutin, la care participa primii doi candidati, in ordinea numarului de voturi obtinute in
primul tur. Este ales vicepresedinte al Federatiei Romane de Box, persoana care in turul doi a intrunit cel mai
mare numar de voturi;
3.3 in situatia in care cei doi candidati care au partcipat la al doilea tur de scrutin au acelasi numar
de voturi, este ales vicepresedinte al Federatiei Romane de Box persoana care a intrunit cel mai mare
numar de voturi cumulat, in turul I si II de scrutin;
3.4 in ipoteza in care egalitatea persista presedintele va avea dreptul de a alege modul de
departajare, numirea directa sau tragerea la sorti.
3.5 cel de al doilea post de vicepresedinte, potrivit Art.91, va reveni, automat, presedintelui Ligii
Profesioniste de Box.
(4) Pentru alegerea celorlalti membri ai Biroului Federal.
4.1 membrii Biroului Federal se aleg prin vot secret in ordine descrescatoare a numarului de voturi,
pana la completarea numarului de persoane 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 va organiza turul II;
4.2 in situatia in care in turul II sunt doi sau mai multi candidati cu numar egal de voturi, ordinea va fi
stabilita in functie de numarul de voturi obtinute cumulat in tururile I si II.
4.3 in ipoteza in care egalitatea persista presedintele va avea dreptul de a alege modul de
departajare, numirea directa sau tragerea la sorti.
(5) Pot candida numai cei prezenti in sala in ziua alegerilor.
(6) Presedintele Federatiei Romane de Box este si presedintele Biroului Federal;
(7) Vicepresedintii Federatiei Romane de Box sunt si vicepresedintii Biroului Federal;
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Articolul 39
(1) Adunarea Generala alege Comisia de cenzori compusa dintr-un presedinte si doi membri, care
asigura controlul financiar al federatiei.
(2) Regulile generale de organizare si functionare a Comisiei de cenzori sunt cuprinse in
Regulamentul de organizare si functionare al federatiei si sunt aprobate de Adunarea Generala.
(3) Comisia de cenzori este formata din membri care nu mai au alte atributii in cadrul federatiei si se
alege corespunzator procedurii prevazute la articolul 36 alineatul (1)1.1.
Articolul 40
(1) Adunarea Generala alege presedintele Comisiei de apel, organism al Federatiei Romane de Box
care solutioneaza toate apelurile impotriva hotararilor pronuntate, in prima instanta, de Comisia de disciplina
si de Comisia antidoping.
(2) Presedintele Comisiei de apel nu poate fi membru al Biroului Federal sau al comisiilor si colegiilor
Federatiei Romane de Box si are obligatia ca in termen de 15 zile sa prezinte Biroului Federal propuneri
pentru completarea comisiei.
Articolul 41
(1) 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.
Articolul 42
(1) Adunarea Generala se poate desfasura daca sunt prezenti cel putin o jumatate plus unu dintre
membri afiliati.
(2) Daca nu se indeplineste cvorumul prevazut la alineatul (1), Adunarea Generala se reconvoaca de
catre Biroul Federal la o data si/sau ora ulterioara, stabilita imediat si va avea loc indiferent de numarul
membrilor afiliati prezenti.
(3) Hotararile Adunarii Generale se adopta cu majoritatea simpla a celor prezenti, cu exceptia celor
care au ca obiect dizolvarea federatiei sau modificarea scopului ei, situatie in care sunt necesare 2/3 din
voturile exprimate.
(4) Hotararile Adunarii Generale intra in vigoare imediat, daca in cadrul adunarii nu se stabilesc alte
termene, dupa caz. Membrii asociati care nu au fost prezenti pot lua cunostinta de aspectele discutate si
hotarate in adunarea generala, prin depunerea unei cereri scrise la secretariatul federatiei. In termen de 30
de zile F.R. Box va elibera solicitantului o copie a procesului-verbal al sedintei.
(5) Adunarea Generala este condusa de presedinte sau in lipsa de un vicepresedinte care are
obligatia sa comunice cvorumul si lista nominala a celor prezenti.
(6) 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.
(7) Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii, ale actului constitutiv si ale statutului sunt
obligatorii chiar si pentru membri care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.
Articolul 43
(1) Hotararile Adunarii Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in Statut,
pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membri afiliati care nu au luat parte la Adunarea Generala sau
care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de sedinta, in termen de 15
zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

SECTIUNEA II
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BIROUL FEDERAL SI BIROUL EXECUTIV
A. BIROUL FEDERAL - COMPETENTE, ORGANIZARE SI ATRIBUTII
Articolul 44
(1) Biroul Federal, ales de Adunarea Generala si alcatuit conform articolului 36 si 37 din prezentul
Statut, este organul de conducere al Federatiei Romane de Box care asigura punerea in executare a
hotararilor adoptate de adunarile generale.
Articolul 45
(1) Deciziile Biroului Federal contrare legii, actului constitutiv sau Statutului pot fi atacate in justitie, in
conditiile prevazute la articolul 42 din prezentul Statut.
Articolul 46
(1) Biroul Federal poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, persoane care
nu au calitatea de membru afiliat ori sunt straine de federatie, pentru a exercita urmatoarele atributii :
1.1 sa incheie acte juridice in numele si pe seama federatei;
1.2 sa indeplineasca orice alte atributii prevazute in Statut sau stabilite de Adunarea Generala.
Articolul 47
(1) Biroul Federal se intruneste de cel putin 4 ori pe an sau ori de cate ori nevoile federatiei o impun.
(2) Conducerea Biroului Federal se exercita de catre presedinte, iar in lipsa acestuia de catre un
vicepresedinte, desemnat de presedinte cu cel putin 10 zile inainte de data fixata.
(3) Biroul Federal delibereaza in mod valabil in prezenta a cel putin 1/3 din numarul membrilor sai si
adopta hotarari valabile cu o jumatate plus unu din votul celor prezenti.
(4) Deliberarile si hotararile Biroului Federal se consemneaza in procese verbale incheiate cu ocazia
fiecarei sedinte, pastrate intr-un registru cu file numerotate, care constituie un document oficial al federatiei.
Se pot folosi reportofoane sau alte mijloace de inregistrare, situatie in care casetele si/sau benzile se vor
pastra la federatie ca documente oficiale.
(5) Membrii Biroului Federal care, pe parcursul unui an calendaristic, participa la mai putin de
jumatate din numarul de sedinte organizate de acest organ de conducere, fara a prezenta o justificare
temeinica a absentelor, la prima adunare generala vor fi propusi pentru revocarea din functie, locul/locurile
declarate vacante si completate potrivit procedurii prezentate la art.35 alineatul (1)1.1.
Articolul 48
(1) La sedintele Biroului Federal pot participa in calitate de invitati specialisti, sportivi, conducatori de
cluburi, ziaristi.
(2) Delegatul Agentiei Nationale pentru Sport participa cu drept de vot consultativ la sedintele
organelor de conducere si administrative.
(3) Alti reprezentanti ai Agentiei Nationale pentru Sport, precum si cei ai Comitetului Olimpic si
Sportiv Roman, pot participa la reuniunile Biroului Federal ori de cate ori considera necesar, anuntand in
prealabil aceasta intentie.
(4) Delegatul Agentiei Nationale pentru Sport poate cere suspendarea hotararilor Biroului Federal
daca acestea contravin prevederilor legale, normelor emise de Agentia Nationala pentru Sport sau incalca
Statutul si regulamentele Federatiei Romane de Box, in conditiile prevazute in capitolul ”Statutul si
autoritatea disciplinara”.
Articolul 49
(1) In exercitarea competentelor sale, Biroul Federal are urmatoarele atributii :
1.1 prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de
venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul programelor
federatiei, calendarul competitional, alte documente si proiecte ce decurg din atributiile sale ;
1.2 incheie acte juridice in numele si pe seama federatiei;
1.3 aproba organigrama si statul de functii al federatiei;
1.4 isi elaboreaza regulamentul intern de functionare;
1.5 indeplineste atributiile ce-i revin din prezentul Statut si regulamentele federatiei, precum si cele
stabilite de Adunarea generala.
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1.6 organizeaza, coordoneaza, conduce si controleaza, intre adunarile generale, intreaga activitate
din domeniul boxului si adopta hotarari si masuri organizatorice, tehnice, economice si administrative pentru
bunul mers al acesteia, in conformitate cu atributiile ce-i revin din prezentul Statut si din celelalte
reglementari ale Federatiei Romane de Box.
1.7 elaboreaza si aproba proiectele strategiei nationale de dezvolatare a boxului si programele de
activitati pe termen mediu si scurt, in concordanta cu Strategia generala elaborata de Agentia Nationala
pentru Sport, pe care le supune spre aprobare Adunarii Generale;
1.8 asigura, prin structura executiva, realizarea programelor, planurilor de activitate si hotararilor
Adunarii Generale si actioneaza pentru respectarea Statutului, regulamentelor si normelor generale ale
federatiei;
1.9 aproba activitatile si competitiile oficiale la nivel national, le organizeaza prin structura executiva
si acorda titlurile si trofeele stabilite;
1.10 organizeaza, prin structura executiva, competitiile internationale cuprinse in calendarul aprobat;
1.11 asigura respectarea si punerea in aplicare in domeniul boxului a masurilor prevazute in
Ordonanta nr. 11/2006 pentru prevenirea si combaterea violentei in sport;
1.12 coordoneaza si controleaza, prin structura executiva, pregatirea loturilor nationale de seniori si
juniori si asigura conditiile necesare pentru buna reprezentare a boxului romanesc in competitiile
internationale oficiale;
1.13 aproba si urmareste realizarea in practica a documentelor de baza si actiuni;
1.14 aproba planurile anuale de actiuni ale Biroului Federal si ale comisiilor si colegiilor centrale;
1.15 verifica indeplinirea conditiilor privitoare la afiliere, hotaraste afilierea provizorie a structurilor
sportive si face propuneri Adunarii Generale pentru afilierea definitiva;
1.16 aproba, in conformitate cu Regulamentul de transferari al FR Box, legitimarea si transferarea
sportivilor.
1.17 aproba acordarea licentelor pentru entitatile implicate in boxul profesionist: boxer, manager,
promotor, organizator gale, club profesionist, arbitru/judecator, etc.
1.18 aproba componenta loturilor nationale, a colectivelor tehnice si planurile de pregatire ale
acestora;
1.19 formuleaza propuneri privind cuantumul cotizatiilor, taxelor si amenzilor pe care le supune spre
aprobare Adunarii Generale;
1.20 aproba mandatele reprezentantilor Federatiei Romane de Box la congresele si consfatuirile
Asociatiei Internationale de Box si Confederatiei Europene de Box, precum si ale Asociatiei Mondiale si
Europene a Boxului Profesionist;
1.21 aproba lista arbitrilor internationali;
1.22 aproba propuneri privind acordarea unor premieri, stimulente, distinctii, titluri;
1.23 aproba propunerile de modele de insigne, ecusoane, fanioane, afise, trofee si alte materiale de
propaganda si publicitate;
1.24 organizeaza si coordoneaza, cu sprijinul colegiilor centrale si ale comisiilor, activitatea
antrenorilor si arbitrilor, privind formarea, perfectionarea, clasificarea si promovarea acestora; colaboreaza
cu institutiile si structurile abilitate pentru realizarea programelor de formare si perfectionare a specialistilor;
1.25 organizeaza sistemul de informare si documentare, intocmeste si difuzeaza informatiile si
datele statistice oficiale; editeaza buletine informative, anuare si alte materiale tehnico-metodice;
1.26 actioneaza pentru instaurarea unui climat de ordine si disciplina in intreaga activitate pugilistica,
pentru prevenirea si combaterea actelor de violenta, pentru promovarea spiritului de fair-play;
1.27 promoveaza masurile de prevenire si control a folosirii substabtelor interzise si ale metodelor
neregulamentare destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice
rezultatele competitiilor organizate direct la nivel national, in concordanta cu reglementarile federatiilor
internationale, ale Comitetului International Olimpic si ale Agentiei mondiale Antidoping;Orice alte masuri ce
contravin reglementarilor mai sus mentionate sunt nule de drept;
1.28 asigura administrarea si gestionarea legala si eficienta a bugetului si patrimoniului; actioneaza
pentru sporirea surselor de venituri, pentru dezvoltarea, modernizarea si intretinerea corespunzatoare a
bazelor sportive; sprijina comisia de cenzori in indeplinirea atributiilor ce-i revin.
1.29 organizeaza actiunile de indrumare si control asupra activitatii membrilor federatiei si structurilor
care functioneaza in sistemul organizatoric al activitatii pugilistice.
1.30 Biroul Federal sprijina constituirea si activitatea asociatiilor judetene de box si a Municipiului
Bucuresti, in concordanta cu obiectivele, drepturile, atributiile si indatoririle ce la revin.
1.31 Biroul Federal stabileste convocarea, ordinea de zi si aproba proiectele materialelor pentru
Adunarile generale ale federatiei.
1.32 avizeaza Statutul Ligii Profesioniste de Box in conformitate cu dispozitiile art.40 din Legea
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nr.69/2000 completata si modificata la zi.
(2) pentru instaurarea unui climat educativ, de ordine si disciplina, Biroului Federal ii revin
urmatoarele obligatii :
2.1 se sesizeaza, din oficiu, pentru orice incalcare a Statutului, regulamentelor si normelor sale, de
catre membri federatiei;
2.2 propune Adunarii Generale spre aprobare, cuantumul taxelor si amenzilor ce urmeaza a fi
aplicate in conformitate cu prevederile Regulamentului de disciplina.
2.3 ratifica sanctiunile constand in suspendare si/sau retrogadare, aplicate de Comisiile de
specialitate membrilor federatiei, antrenorilor si oficialilor, si a caror durata depaseste 6 luni;
2.4 ratifica sanctiunile aplicate de comisiile de specialitate sportivilor si antrenorilor nominalizati in
loturile nationale;
2.5 ratifica, la propunerea comisiei de specialitate, toate sanctiunile aplicate de cluburile si/sau
asociatiile sportive judetene propriilor membri (antrenori, sportivi, oficiali etc.)
(3) Biroul Federal poate transfera Biroului Executiv o parte din atributiile sale.
Articolul 50
(1) Biroul Federal conlucreaza cu organele administratiei publice centrale si locale, cu Institutul
National de Cercetare pentru Sport si cu Institutul National de Medicina Sportiva in solutionarea urmatoarelor
probleme:
1.1 asigurarea conditiilor necesare pentru pregatirea boxerilor de performanta;
1.2 acordarea asistentei stiintifice si medicale;
1.3 integrarea boxerilor de performanta in sistemul de invatamant; acordarea unor scutiri de
frecventa, sesiuni de examene deschise; asigurarea unor conditii de inscriere in invatamantul universitar;
1.4 integrarea sociala si profesionala a boxerilor de performanta;
1.5 acordarea drepturilor stabilite in Legea nr. 69/2000 si in Regulamentul de punere in aplicare a
acestora.
Articolul 51
(1) Biroul Federal colaboreaza cu Comitetul Olimpic si Sportiv Roman in toate problemele privind
selectia, pregatirea si participarea boxerilor romani la Jocurile Olimpice, in sprijinirea unor centre olimpice de
pregatire a boxerilor de perspectiva, precum si pe linia promovarii olimpismului si a spiritului de fair-play.
Articolul 52
(1) Biroul Federal reprezinta si apara interesele boxului si ale membrilor sai in raporturile cu organele
legislative, juridice si cu cele ale autoritatii administratiei publice centrale si locale.
B. BIROUL EXECUTIV-COMPETENTE, ORGANIZARE SI ATRIBUTII
Articolul 53
(1) Biroul Executiv este organul de administrare si gestionare a federatiei care are ca atributii
principale executia si punerea in aplicare a masurilor si hotararilor adoptate de Biroul Federal, precum si:
1.1 decide in legatura cu solutionarea unor probleme urgente care intervin intre sedintele Biroului
Federal;
1.2. decide asupra tuturor problemelor privind activitatea curenta a federatiei-organizatorice, tehnice,
juridice, financiare si de asigurare materiala;
1.3 supravegheaza activitatea comisiilor centrale;
1.4 intocmeste proiectul organigramei si al statului de functii pe care le prezinta Biroului Federal;
1.5 prezinta Biroului Federal executia bugetului de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;
1.6 exercita orice alte atributii delegate de adunarea generala sau de Biroul Federal, cu respectarea
prevederilor prezentului statut.
1.7 deciziile luate de Biroul Executiv intre sedintele Biroului Federal vor fi aduse la cunostina
membrilor acestuia in prima sedinta.
(2) Biroul Executiv este format din 5 membri si are urmatoarea componenta: presedintele federatiei,
secretarul general, contabilul si doi membri ai Biroului Federal, dintre care unul este antrenorul federal, iar
celalalt este numit de presedinte; incazul in care activitatea de contabilitate este externalizata, in locul
contabilului va fi numit, de catre presedinte, un membru al Biroului Federal.
(3) Conducerea Biroului executiv este asigurata de presedinte, iar in absenta acestuia, de catre
secretarul general.
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(4) In cazul in care Biroul Executiv nu se poate intruni din motive obiective, competentele acestuia se
transfera presedintelului F.R. Box.
(5) Modul de organizare si functionare al Biroului executiv este prevazut in Regulamentul de
Organizare si Functionare al F.R. Box.

SECTIUNEA III
ATRIBUTIILE MEMBRILOR BIROULUI FEDERAL SI AI BIROULUI EXECUTIV
A. PRESEDINTELE
Articolul 54
(1) Presedintele raspunde si conduce activitatea Federatiei Romane de Box, a Biroului Federal si a
Biroului Executiv.
(2) Presedintele este prima persoana oficiala care apara interesele activitatii pugilistice si ale
membrilor afiliati, reprezinta si angajeaza Federatia Romana de Box in raporturile cu organele legislative,
juridice si cu cele ale administratiei publice centrale si locale.
(3) Presedintele semneaza corespondenta oficiala, principalele acte si documente care angajeaza
Federatia Romana de Box.
(4) In situatia in care Adunarea Generala a Federatiei Romane de Box, imputerniceste pe
presedintele ales, acesta va prelua si competentele de administrare si gestionare, conform prevederilor
articolului 50 din prezentul statut.
(5) Presedintele are urmatoarele atributii principale :
5.1 este ordonatorul principal de credite al federatiei;
5.2 numeste, in conditiile legii, secretarul general, aproba angajarea si, dupa caz, demite personalul
federatiei, informand Biroul Federal
5.3 propune Adunarii Generale revocarea din functie a membrilor Biroului Federal care au mai mult
de 2 absente nemotivate si excluderea celor care prin activitatea si declaratiile facute lezeaza prestigiul
membrilor Biroului Federal, al antrenorilor, sportivilor, arbitrilor, al unor sectii din cluburi, al unor personalitati
din forurile internationale sau oricaror persoane din activitatea pugilistica.
5.4 in cazul in care Biroul Federal trebuie sa ia anumite hotarari foarte importante si urgente pentru
dezvoltarea boxului, iar un numar de membri se opun acestor masuri, astfel ca hotararea nu poate fi luata,
presedintele are dreptul de a dizolva Biroul Federal, convocand o Adunare generala extraordinara pentru
alegerea unui nou Birou Federal.
5.5 raspunde de bunul mers al activitatii federatiei, de organizarea aplicarii prevederilor Statutului si
regulamentelor, de indeplinirea hotararilor Adunarilor generale si ale Biroului Federal, prin Biroul Executiv,
colegiile centrale si comisii si activul salariat al federatiei;
5.6 prezideaza Adunarile generale si conduce activitatea Biroului Federal si a Biroului Executiv – in
situatia mentionata la articolul 53 alineatul (4) – urmarind punerea in aplicare a strategiei nationale de
dezvoltare a boxului;
5.7 reprezinta federatia in relatiile cu forurile similare din alte tari, cu Asociatiile Internationale de Box
Amator si Profesionist si Asociatiile Europeane de Box Amator si Profesionist.
5.8 realizeaza relatia functionala cu Agentia Nationala pentru Sport;
5.9 colaboreaza cu Comitetul Olimpic si Sportiv Roman in toate problemele privind selectia,
pregatirea si participarea boxerilor romani la Jocurile Olimpice, sprijinirea pregatirii unor boxeri de
perspectiva si promovarea olimpismului si a spiritului de fair-play;
5.10 imputerniceste un vicepresedinte sau un alt membru al Biroului Federal cu atributiile sale ,
atunci cand este in imposibilitatea de a-si exercita mandatul.
(6) În exercitarea atributiilor sale, mai ales a celor care vizeaza dezvoltarea activitatii pugilistice,
presedintele se va sprijini pe recomandarile unui Comitet consultativ care va fi constituit din foste glorii si
personalitati ale boxului romanesc.
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B. VICEPRESEDINTII
Articolul 55
(1) Vicepresedintii indeplinesc urmatoarele atributii principale:
1.1 actioneaza pentru respectarea si aplicarea prevederilor Statutului si regulamentelor federatiei
1.2 contribuie la realizarea strategiei nationale, a programelor si planurilor de promovare si
dezvoltare a boxului, a hotararilor adunarilor generale si ale Biroului Federal privind cresterea numarului de
practicanti ai boxului, ridicarea nivelului performantelor pe plan national si international, afirmarea boxerilor
romani la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale si europene;
1.3 coordoneaza si sprijina activitatea unor comisii si colegii centrale, a asociatiilor judetene de box
si a Mun. Bucuresti, structurilor sportive cu sectii de box;
1.4 participa la actiunile de supraveghere si control si la alte actiuni speciale organizate de federatie;
1.5 preia, prin imputernicire, atributiile presedintelui cand acesta este in imposibilitatea exercitarii
mandatului.
C. MEMBRII BIROULUI FEDERAL
Articolul 56
(1) Membrii Biroului Federal au urmatoarele atributii principale :
1.1 raspund de activitatea unor comisii si colegii centrale si de anumite domenii importante ale
federatiei;
1.2 participa la actiunile de supraveghere si control si la organizarea unor actiuni ale federatiei;
1.3 raspund de punerea in practica a anumitor hotarari si de rezolvarea unor sarcini temporare sau
permanente repartizate de Biroul Federal;
1.4 indeplinesc sarcinile atribuite in teritoriu si in structurile sportive de care apartin.
D. SECRETARUL GENERAL
Articolul 57
(1) Secretarul general este reprezentantul oficial care, alaturi de presedinte, angajeaza Federatia
Romana de Box in relatiile cu Agentia Nationala pentru Sport, cu autoritatile publice locale si centrale.
(2) Secretarul general organizeaza si raspunde de derularea contractului incheiat anual cu Agentia
Nationala pentru Sport.
(3) Secretarul general, in lipsa presedintelui, conduce si raspunde de activitatea Biroului executiv si
informeaza Biroul Federal asupra actiunilor desfasurate si masurilor luate intre sedintele organului de
conducere.
(4) Secretarul general indeplineste urmatoarele atributii :
4.1 organizeaza si asigura indeplinirea de catre membrii organelor de conducere, ai organului de
administrare si gestionare si activul federatiei a sarcinilor ce decurg din atributiile ce revin Federatiei Romane
de Box din prezentul Statut, regulamentele si normele federatiei, a hotararilor adoptate de adunarile generale
si de Biroul Federal;
4.2 coordoneaza activitatile de elaborare, aprobare si aplicare a strategiei nationale de dezvoltare a
activitatii pugilistice, a programelor de activitati pe termen mediu si scurt, a calendarelor intern si
international, a planului de venituri si cheltuieli;
4.3 coordoneaza activitatea structurii executive a federatiei, raspunde fata de Biroul Federal,
inclusiv fata de presedintele F.R. Box, pentru performantele acesteia
4.4 stabileste, impreuna cu presedintele, tematica adunarilor generale, a sedintelor Biroului Federal,
pregateste reuniunile acestora si asigura elaborarea in timp util a materialelor ce urmeaza a fi prezentate;
4.5 asigura buna desfasurare a programelor si actiunilor din cadrul federatiei, urmarind respectarea
legislatiei in vigoare; asigura administrarea si gestionarea legala si eficienta a planului de venituri si cheltuieli
si a patrimoniului; se preocupa de sporirea surselor de venituri, de intretinerea si modernizarea bazelor
sportive destinate activitatii pugilistice; conlucreaza si sprijina activitatea Comisiei de cenzori;
4.6 impreuna cu presedintele, semneaza documentele federatiei, avand avizul departamentului
economico - financiar pentru cele care angajeaza financiar;
4.7 asigura indeplinirea planului de relatii internationale aprobat de Biroul Federal, de solutionarea
problemelor privind participarea boxerilor romani la competitiile internationale;
4.8 coordoneaza activitatile de selectie, constituire si pregatire a loturilor nationale de seniori si
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juniori, asigurarea echipamentului, medicamentelor si sustinatoarelor de efort, a materialelor si conditiile
necesare realizarii unei pregatiri superioare;
4.9 actioneaza pentru promovarea unor actiuni educative, de prevenire a violentei si a actelor de
indisciplina, pentru desfasurarea activitatii pugilistice intr-un climat de ordine si disciplina, cu respectarea
normelor eticii sportive si a spiritului de sportivitate; urmareste punerea in aplicare a masurilor si actiunilor
preconizate de Comisia Nationala de Actiune Impotriva Violentei in Sport;
4.10 asigura punerea in aplicare a masurilor de prevenire si combatere a dopajului si a practicilor de
folosire a unor substante interzise pentru cresterea artificiala a capacitatii fizice a sportivilor, daunatoare
sanatatii si in contradictie cu spiritul de sportivitate; actioneaza pentru realizarea actiunilor din Programul
national antidoping;
4.11 pregateste impreuna cu colegiile centrale si comisiile si supune aprobarii Biroului Federal
propuneri referitoare la: dezvoltarea boxului feminin, organizarea cursurilor de formare si perfectionarea
antrenorilor si arbitrilor, acordarea titlurilor si clasificarilor sportive, a unor premii, stimulente, distinctii si
trofee; elaborarea unor norme tehnice; organizarea sistemului de informare si documentare; editarea unor
buletine, anuare si alte materiale tehnico-metodice; stabilirea cuantumurilor unor taxe si amenzi si altele.
(5) Secretarul general conlucreaza cu Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, cu Institutul National de
Medicina Sportiva si Institutul National de Cercetare pentru Sport in solutionarea problemelor specifice
Federatiei Romane de Box.
(6) Secretarul general coordoneaza actiunile de supraveghere si control, elaborarea concluziilor si a
masurilor care sa contribuie la imbunatatirea activitatii pugilistice.
(7) Secretarul general urmareste respectarea si aplicarea prevederilor Regulamentului de disciplina,
corectitudinea desfasurarii procedurilor disciplinare si solutionarea cauzelor in prima instanta, in fazele de
apel si recurs, avand raspunderi directe in ceea ce priveste :
7.1 stabilirea abaterilor si faptelor pentru care este necesara sesizarea din oficiu, precum si cazurile
unde se impune promovarea recursului extraordinar si le propune spre ratificare Biroului Federal;
7.2 supune spre ratificare sau aprobare hotararile si deciziile de sanctionare;
7.3 aplicarea si efectuarea intocmai a hotararilor si masurilor de sanctionare.
(8) Secretarul general participa la indeplinirea tuturor atributiilor ce revin Biroului Federal si Biroului
executiv.
SECTIUNEA IV
COMISIA DE CENZORI
Articolul 58
(1) Controlul financiar al Federatiei Romane de Box este asigurat de Comisia de cenzori, formata din
3 membri, aleasa pentru o perioada de 4 ani de Adunarea Generala, in conformitate cu prevederile si
procedurile stabilite in articolul 38 alineatul (1)-(3) din prezentul Statut.
(2) Comisia de cenzori activeaza pe baza regulilor generale de organizare si functionare si a
Regulamentului intern, elaborat de comisie si aprobat de Adunarea Generala.
(3) In realizarea competentelor sale, comisia de cenzori :
3.1 verifica modul in care este administrat patrimoniul federatiei;
3.2 verifica modul cum se realizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;
3.3 sesizeaza neregulile constatate cu privire la administrarea patrimoniului si folosirea fondurilor si
propune modalitati si solutii pentru sporirea resurselor, cheltuirea economicoasa a fondurilor si cresterea
eficientei economice, organizatorice si tehnice;
3.4 intocmeste rapoarte si le prezinta anual Adunarii Generale;
3.5 indeplineste orice alte atributii prevazute in actualul Statut sau stabilite de Adunarea Generala.
(4) Din Comisia de cenzori pot face parte persoane cu pregatire si competenta in domeniu; cel putin
unul din membrii Comisiei de cenzori va trebui sa fie contabil autorizat.
(5) Din Comisia de cenzori nu pot face parte membrii Biroului Federal si membrii comisiilor si
colegiilor centrale ale federatiei.
(6) Comisia de cenzori va putea verifica oricand registrele si actele de gestiune si in mod obligatoriu
de doua ori pe an.
(7) Comisia de cenzori colaboreaza cu Directia de control financiar din Agentia Nationala pentru
Sport in toate problemele financiare care privesc activitatea Federatiei Romane de Box.
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CAPITOLUL VIII
REGLEMENTAREA ACTIVITATII BOXERILOR
SECTIUNEA I

STATUTUL BOXERILOR
Articolul 59
(1) Federatia Romana de Box si structurile afiliate ofera cadrul organizatoric, tehnic si material
pentru valorificarea aptitudinilor sportivilor practicanti ai boxului, intr-un sistem specializat de selectie,
pregatire si competitie, in vederea afirmarii lor pe plan national si international.
Articolul 60
(1) In conformitate cu dispozitiile Legii Educatiei Fizice si Sportului, modificata prin O.U.G.
nr.205/2006, privind statutul sportivilor de performanta, boxerii pot fi amatori si profesionisti, in conditiile
prevazute in prezentul Statut si in regulamentele Federatiei Romane de Box.
(2) Boxerul profesionist este cel care pentru practicarea boxului indeplineste urmatoarele conditii :
2.1 obtine licenta de boxer profesionist acordata de Federatia Romana de Box, in
conformitate cu procedurile prevazute in Regulamentul boxului profesionist;
2.2 incheie cu o structura sportiva, in forma scrisa, un contract individual de munca sau o conventie
in conditiile Codului civil.
Articolul 61
(1) Statutul Federatiei Romane de Box, regulamentele si normele emise de acesta, hotararile
Adunarii Generale si cele ale Biroului Federal, angajeaza raspunderea practicantilor boxului, indiferent de
statutul lor, acestia fiind obligati sa se supuna prevederilor documentelor si hotararilor mentionate, precum si
autoritatii jurisdictionale si disciplinare a forurilor competente.
Articolul 62
(1) Cluburile si structurile sportive cu sectii de box, indiferent de statutul lor, au obligatia de a pune la
dispozitia Federatiei Romane de Box, boxerii selectionati in reprezentativele nationale de seniori si juniori.
(2) In vederea reprezentarii boxului romanesc cu rezultate de prestigiu la competitiile inernationale,
cluburile si antrenorii au datoria si obligatia sa se ocupe permanent de pregatirea si cresterea nivelului
valoric al boxerilor selectionati.
Articolul 63
(1) Conditiile incheierii contractelor individuale de munca si a conventiilor in conditiile Codului civil
intre un boxer profesionist si o structura sportiva, continutul contractelor, al conventiilor, drepturile si
obligatiile partilor sunt concretizate, in conformitate cu prevederile legale, in regulamentele Federatiei
Romane de Box si aduse la cunostinta celor interesati pentru aplicare.
(2) Organele, termenele si conditiile desfacerii contractului de munca sau a conventiei sunt cele
prevazute in legislatia muncii si in Codul civil.
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SECTIUNEA IV
DREPTURILE SI INDATORIRILE BOXERILOR
A. DREPTURI
Articolul 64
(1) Principalele drepturi ale boxerilor de performanta, indiferent de categoria si statutul lor, sunt
urmatoarele :
1.1 sa li se asigure conditiile materiale (baze sportive, instalatii, materiale, echipament) tehnice,
organizatorice, de asistenta medicala (inclusiv cele de prim ajutor), refacere si recuperare, adecvate
cerintelor sportului de performanta, pentru antrenamente si competitii;
1.2 sa li se incheie o asigurare pentru riscurile unei accidentari survenite in cursul antrenamentelor
sau competitiilor oficiale/amicale;
1.3 sa li se asigure restituirea sumelor platite personal cu titlu de cheltuieli pentru subzistenta,
cazare, transport, echipament, materiale sportive si pentru asigurare, in legatura cu participarea la programul
de antrenament si la competitiile oficiale si amicale, atestate prin documente legale, recunoscute de parti;
1.4 sa beneficieze de toate conditiile asigurate pentru cresterea maiestriei sale sportive si realizarea
unor rezultate de prestigiu pe plan intern si international;
1.5 sa beneficieze de toate distinctiile, premierile si recompensele acordate, in conformitate cu
prevederile legale, pentru realizari si rezultate deosebite.
Articolul 65
(1) Potrivit dispozitiilor Legii Educatiei Fizice si Sportului privind sportul de performanta, sportivii vor
beneficia, pe intreaga perioada a carierei sportive, prin grija autoritatilor administratiei publice centrale si
locale, a Federatiei Romane de Box si a cluburilor unde sunt legitimati, de sprijin in pregatire, pe linia
integrarii in sistemul de invatamant, a integrarii sociale si profesionale, precum si de alte drepturi prevazute
de lege, dupa caz.
(2) In conformitate cu prevederile legale, unitatile si institutiile de invatamant vor asigura, pentru
sportivii de performanta, scutiri de frecventa, sesiuni de examene deschise si conditii de inscriere in
invatamantul universitar, masuri cuvenite sa sustina realizarea programelor de pregatire armonizate cu
efortul care trebuie depus pentru formarea profesionala.
(3) Boxerii de performanta beneficiaza de drepturile de asigurare sociala si de sanatate, precum si
de toate celelalte drepturi legale ce li se cuvin.
(4) Boxerii care au reprezentat Romania si au obtinut medalii la Jocurile Olimpice sau medalii de aur
la Campionatele Mondiale si Europene de seniori au dreptul sa primeasca, pe baza de cerere adresata la
Agentia Nationala pentru Sport, o renta viagera.
(5) Conditiile in care se poate obtine renta viagera sunt cele prevazute in Legea Educatiei Fizice si
Sportului, in Regulamentul de punere in aplicare a acesteia, precum si in reglementarile speciale.
Articolul 66
(1) Boxerii legitimati care participa in competitiile incluse in calendarul intern si international,
beneficiaza, in conformitate cu prevederile legale, de asigurarea medicala de sanatate in caz de accident,
care se realizeaza astfel :
1.1 de catre cluburile sportive pentru proprii boxeri;
1.2 de catre Federatia Romana de Box pentru componentii loturilor nationale;
1.3 de catre Comitetul Olimpic si Sportiv Roman pentru componentii lotului olimpic de box.
Articolul 67
(1) Boxerii profesionisti beneficiaza si de urmatoarele drepturi specifice ce decurg din statutul lor
special :
1.1 sa incheie un contract individual de munca cu un club sportiv, sau o conventie in conditiile
Codului civil cu o structura sportiva indiferent daca acesta are sau nu licenta de club profesionist;
1.2 sa li se asigure salariul sau onorariul cuvenit, precum si adaosurile, primele, sporurile,
indemnizatiile si alte drepturi banesti convenite de parti prin contractul de munca sau conventie si sa
beneficieze de foloasele materiale prevazute in documentele respective;
1.3 sa li se asigure stabilitatea contractuala, contractul de munca sau conventia civila neputand sa
inceteze sau sa se modifice decat in cazurile si in conditiile prevazute de lege si de regulamentele Federatiei
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Romane de Box;
1.4 sa beneficieze de asigurare pentru accident si de toate drepturile de asigurari sociale, ajutoare
de boala sau accident, pensie si altele;
1.5 alte drepturi prevazute de lege.
B. INDATORIRI
Articolul 68
(1) Principalele indatoriri si reponsabilitati ale boxerilor de performanta sunt :
1.1 sa respecte si sa participe activ la realizarea programului de pregatire stabilit de conducerea
clubului si antrenori;
1.2 sa participe la competitiile amicale si oficiale ale clubului la care sunt legitimati sau cu care au
contract de munca sau conventie sa indeplineasca obiectivele de performanta stabilite, sa apere cu
demnitate si onoare culorile clubului in competitiile interne si internationale;
1.3 sa se pregateasca si sa participe cu toata responsabilitatea atunci cand sunt solicitati sa
reprezinte culorile nationale, pentru afirmarea boxului romanesc pe plan international;
1.4 sa cunoasca, sa respecte si sa aplice regulamentele si regulile boxului, sa aiba o comportare
demna si civilizata in toate imprejurarile; sa respecte normele vietii si eticii sportive si cele specifice boxului;
1.5 sa cunoasca si sa aplice Statutul si regulamentele Federatiei Romane de Box si ale organismelor
internationale.
Articolul 69
(1) Boxerii profesionisti, potrivit statutului lor, mai au urmatoarele indatoriri :
1.1 sa respecte si sa realizeze integral clauzele contractului de munca sau ale conventiei incheiate
cu o structura sportiva.
1.2 sa actioneze prin eforturi corespunzatoare, specifice unui boxer profesionist, la nivelul cerintelor
si standardelor existente pentru indeplinirea obiectivelor de pregatire si de performanta stabilite de structura
sportiva.
Articolul 70
(1) Lipsa de interes a boxerilor de performanta pentru respectarea indatoririlor si responsabilitatilor
ce le revin, incalcarea cu vinovatie a acestora, comiterea unor acte de indisciplina sau a unor fapte care
contravin normelor eticii sportive, sunt supuse judecarii si aplicarii unor sanctiuni in conformitate cu
prevederile Regulamentului de disciplina si celelalte reglementari ale Federatiei Romane de Box.
(2) Boxerii profesionisti, in cazul comiterii unor fapte mentionate la alineatul (1) vor suporta si
sanctiunile sau penalizarile prevazute in contractele de munca sau in conventii.
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CAPITOLUL IX
COMISIILE SI COLEGIILE BIROULUI FEDERAL
SECTIUNEA I
DISPOZITII COMUNE
Articolul 71
(1) Comisiile si colegiile centrale au ca principal scop exercitarea atributiilor si problemelor specifice
ce le sunt repartizate pentru a contribui la buna functionare si indeplinirea sarcinilor si obiectivelor de
ansamblu ce revin Federatiei Romane de Box.
(2) Comisiile si colegiile centrale sunt organisme de lucru, cu caracter consultativ specializate pe
diferite domenii ale activitatii pugilistice, subordonate Biroului Federal.
(3) In afara atributiilor proprii, membrii comisiilor si colegiilor centrale pot primi din partea Biroului
Federal imputerniciri speciale privind :
3.1 participarea la actiunile de indrumare si control de specialitate asupra activitatii desfasurate de
membri si structurile care functioneaza in sistemul organizatoric al boxului;
3.2 participarea la organizarea unor activitati si actiuni speciale de catre cluburile sportive, asociatiile
judetene sau Federatia Romana de Box.
Articolul 72
(1) Membrii comisiilor si colegiilor centrale se numesc pentru o perioada de 4 ani de catre Biroul
Federal, pe baza propunerilor secretarului general si a candidaturilor individuale depuse.
(2) La selectionarea si alegerea membrilor comisiilor si colegiilor centrale se vor avea in vedere
urmatoarele criterii :
2.1 aptitudinile, cunostintele si capacitatea candidatilor pentru aceasta activitate si functiile propuse;
2.2 rezultatele si contributia la dezvoltarea si afirmarea boxului romanesc;
2.3 comportarea si tinuta morala, pasiunea si disponibilitatea de a desfasura o activitate onorifica, in
mod obiectiv si dezinteresat;
2.4 cunoasterea Statutului si regulamentelor Federatiei Romane de Box si ale organismelor
internationale; minusurile si defectele personale care ar putea influenta negativ indeplinirea unor astfel de
atriburii;
2.5 alte criterii specifice atributiilor comisiilor/colegiilor pentru care sunt propusi.
(3) De regula, comisiile si colegiile centrale sunt compuse din 3-11 membri, in functie de specificul si
atributiile ce le revin, avand urmatoarea structura : presedinte; 1-2 vicepresedinti; secretar; membri.
(4) Candidaturile pentru comisiile si colegiile centrale vor fi depuse la secretariatul federatiei cu cel
putin 10 zile inainte de sedinta Biroului Federal care urmeaza sa aleaga membrii acestora.
(5) Membrii comisiilor si colegiilor centrale al caror mandat expira sunt de drept candidati, fara a mai
fi nevoie de a-si reinnoi candidatura.
(6) O persoana nu poate face parte din mai mult de doua comisii/colegii.
(7) In cazul in care un membru al unei comisii/colegiu lipseste nemotivat de la trei sedinte
consecutiv, el va fi considerat demisionat din oficiu, urmand ca, in aceasta situatie, Biroul Federal sa aleaga
un alt membru.
(8) Hotararile Biroului Federal privind componenta comisiilor si colegiilor centale se adopta cu
majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(9) Presedintii comisiilor si/sau colegiilor au obligatia sa intocmeasca si sa inainteze la sedinta
Biroului Federal raportul anual privind activitatile si actiunile desfasurate precum si planul actiunilor pentru
urmatorul an pentru a fi dezbatut in sedinta premergatoare datei de desfasurare a Adunarii Generale.
Articolul 73
(1) Comisiile si colegiile centrale se intrunesc cel putin o data pe luna; in perioada competitionala
comisiile si colegiile centrale direct implicate se intrunesc saptamanal.
(2) Sedintele comisiilor si colegiilor centrale nu sunt publice.
(3) Comisiile si colegiile centrale delibereaza si adopta decizii si propuneri pe baza atributiilor
repartizate, in conformitate cu prevederile Statutului, regulamentelor Federatiei Romane de Box si legilor in
vigoare.
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(4) Sedintele comisiilor si colegiilor centrale se pot desfasura valabil daca sunt prezenti cel putin o
jumatate plus unu dintre membrii sai.
(5) Propunerile si deciziile comisiilor si colegiilor centrale sunt adoptate prin vot deschis, cu
majoritatea simpla si se supun spre aprobare si ratificare Biroului Federal.
(6) Sub nici o forma comisiile si colegiile centrale nu pot angaja finantele federatiei.
(7) Dezbaterile, deciziile si propunerile din sedintele comisiilor si colegiilor centrale sunt
consemnate, de catre secretar, intr-un caiet de procese verbale care vor fi semnate de catre toti participantii.
(8) Presedintii comisiilor si colegiilor centrale este recomandabil sa fie membri ai Biroului federal.
Articolul 74
(1) Biroul Federal si Biroul Executiv urmaresc si sprijina comisiile si colegiile centrale in rezolvarea
problemelor si sarcinilor ce le-au fost repartizate.
Articolul 75
(1) Membrii comisiilor si colegiilor centrale sunt persoane oficiale ale Federatiei Romane de Box,
calitate in care beneficiaza de toate drepturile specifice si se supun prevederilor referitoare la indatoriri,
responsabilitati si obligatii ce decurg din Statut si regulamentele federatiei.
(2) Nerespectarea de catre membrii comisiilor si colegiilor centrale a indatoririlor si obligatiilor ce le
revin, incalcarea cu vinovatie a acestora sau comiterea unor fapte care contravin normelor eticii sportive si
calitatii de persoane oficiale vor fi judecate si sanctionate in conformitate cu prevederile Regulamentului de
disciplina, cu celelalte reglementari ale Federatiei Romane de Box si cu legile tarii.
SECTIUNEA II
COMPONENTA – ATRIBUTII SPECIFICE
ALE COLEGIILOR CENTRALE SI ALE COMISIILOR
A. COLEGIUL CENTRAL AL ANTRENORILOR
Articolul 76
(1) Colegiul central al antrenorilor este organismul tehnico-metodic, de specialitate a Federatiei
Romane de Box, care asigura orientarea, indrumarea si controlul tehnic si metodic al activitatii pugilistice.
(2) Colegiul central al antrenorilor are ca principal scop ridicarea nivelului tehnico-metodic si valoric
al activitatii pugilistice, perfectionarea continua a continutului procesului de selectie si pregatire a boxerilor la
toate esaloanele si la loturile nationale in vederea cresterii competitivitatii acestora pe plan intern si
international.
Articolul 77
(1) Colegiul central al antrenorilor colaboreaza la elaborarea si punerea in aplicare a strategiei
nationale si a programelor de dezvoltare a boxului si urmareste imbunatatirea activitatii de box la toate
nivelurile de varsta si de performanta prin perfectionarea continutului pregatirii si a cadrelor de specialitate,
avand urmatoarele atributii principale:
1.1 elaboreaza strategia pregatirii si participarii la competitiile internationale oficiale si obiectivele de
realizat la Jocurile Olimpice, capionatele mondiale si europene, precum si masurile ce se impun pentru
realizarea lor, pe care le supune aprobarii Biroului Federal.
1.2 propune antrenorii de lot si ii supune aprobarii Biroului Federal;
1.3 sprijina din punct de vedere metodic activitatea centrelor nationale olimpice de pregatire a
juniorilor :
1.3.1 elaborareaza programele cadru de pregatire pe specificul fiecarui centru;
1.3.2 organizeaza controalele de specialitate anuale, urmate de elaborarea unor materiale de
concluzii si masuri de imbunatatire a activitatii;
1.4 face analize si intocmeste rapoarte dupa fiecare actiune competitionala de obiectiv a federatiei
pe care le supune dezbaterii si aprobarii Biroului Federal; face propuneri de stimulare a boxerilor,
antrenorilor si personalului de specialitate implicat in pregatirea pentru actiunea respectiva, precum si pentru
sanctionarea celor vinovati de nerealizarea obiectivelor propuse;
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1.5 colaboreaza cu Comisia de regulamente si competitii la elaborarea calendarului competitional
central intern si international precum si la elaborarea regulamentelor campionatelor si concursurilor
nationale;
1.6 alte atributii ale Colegiului Central al Antrenorilor sunt cuprinse in Regulamentul de Organizare si
Functionare al F.R. Box.
B. COMISIA DE REGULAMENTE SI COMPETITII
Articolul 78
(1) Comisia, in materie de regulamente are urmatoarele atributii :
1.1 elaboreaza propuneri privind Statutul si Regulamentul de organizare si functionare a Federatiei
Romane de Box si le supune aprobarii Biroului Federal si apoi a Adunarii Generale;
1.2 elaboreaza Regulamentul de box, pe care-l supune spre aprobare Biroului Federal;
retine propunerile de modificare a acestor documente facute in Adunarea Generala, le sistematizeaza si le
supune aprobarii, dupa care procedeaza la definitivarea noului text;
1.3 inregistreaza pe parcursul anului, situatiile deosebite ivite in aplicarea in practica a
regulamentelor federatiei ( la competitii, activitatea cluburilor, comisiilor centrale, a Biroului Federal, etc.) le
sistematizeaza si face propuneri de modificare si imbunatatire a reglementarilor federatiei pe care le supune
spre aprobare Biroului Federal sau Adunarii Generale, dupa caz;
1.4.colaboreaza cu celelalte comisii si colegii centrale ale federatiei in elaborarea unor norme si
reglementari din principalele domenii ale activitatii pugilistice;
1.5 elaboreaza norme de securitatea intalnirilor pugilistice din punct de vedere al ringului si al tuturor
accesoriilor si controleaza modul de respectare a acestora direct sau prin comisiile judetene de box si a
municipiului Bucuresti.
Articolul 79
(1) Principalele atributii ale Comisiei in materie de competitii sunt urmatoarele:
1.1 asigurarea bunei functionari a sistemului competitional de box si a procedurilor de legitimare,
transferare si clasificare sportiva, precum si realizarea evidentei datelor statistice oficiale privind activitatea
pugilistica.
1.2 elaboreaza, impreuna cu Colegiul central al antrenorilor, proiectul calendarului competitional
national;
1.3 elaboreaza regulamentele competitiilor interne cu caracter national;
1.4 alte atributii ale Comisiei de Regulamente si Competitii sunt cuprinse in Regulamentul de
Organizare si Functionare al F.R. Box.
C. COLEGIUL CENTRAL AL ARBITRILOR
Articolul 80
(1) Colegiul central al arbitrilor este organismul de specialitate al federatiei imputernicit cu atributii de
organizare, indrumare si control asupra intregii activitati de arbitraj in domeniul boxului.
(2) Principalul scop al Colegiului central al arbitrilor este perfectionarea continua a cunostintelor
teoretice si practice ale arbitrilor de box in vederea realizarii unor arbitraje obiective, corecte, de calitate care
sa contribuie la cresterea valorii boxerilor si a spectacolului sportiv.
Articolul 81
(1) Principalele domenii in care-si exercita atributiile Colegiul central al arbitrilor sunt urmatoarele :
1.1 organizarea cunoasterii si urmarirea aplicarii in practica a regulilor si regulamentelor de arbitraj,
in concordanta cu regulamentele internationale, de catre toti factorii implicati in sistemul competitional –
boxeri, antrenori, arbitri, cluburi, organizatori, etc;
1.2 selectia, formarea, perfectionarea continua si programarea arbitrilor necesari pentru toate
esaloanele competitionale;
(2) Atributii principale ale Colegiului central al arbitrilor :
2.1 organizeaza activitatea corpului de arbitri la turneele interne si internationale din calendarul
central organizate de federatie si raspunde de calitatea arbitrajului prestat;
2.2 deleaga arbitri-judecatori pentru turneele organizate de federatie in teritoriu; urmareste aplicarea
cu consecventa, in cadrul turneelor de box, a Regulamenului A.I.B.A. si Confederatiei Europene de Box si a
APROBAT IN ADUNAREA GENERALA DIN 03 APRILIE 2009 - BUCURESTI
26

STATUTUL FEDERATIEI ROMANE DE BOX

celui intern :
2.3 contribuie in mod permanent la ridicarea nivelului teoretic si practic al arbitrilor,printr-o indrumare
temeinica si competenta, organizeaza consfatuiri in vederea generalizarii experientei pozitive, pentru
prevenirea si lichidarea neajunsurilor din activitatea de arbitraj;
2.4 propune organizarea cursurilor pentru formarea si perfectionarea arbitrilor, stabileste tematica si
conduce nemijlocit sau prin comisiile teritoriale, desfasurarea acestora; organizeaza examenele pentru
absolvirea cursurilor de formare a arbitrilor, participa la examenele pentru promovarea de la categoria a II-a
la categoria I si aproba aceste promovari;
2.5 propune Biroului Federal acordarea categoriei I de arbitru in functie de criteriile si cerintele
internationale, face propuneri Biroului Federal de arbitri pentru categoriile A.I.B.A. si Confederatiei Europene.
2.6 face propuneri pentru retrogradari si radieri din corpul de arbitri in cazuri de inactivitate,
incompetenta, indisciplina sau a relei credinte;
2.7 tine evidenta nominala a arbitrilor de categoria I si internationala si evidenta numerica, pe judete,
a arbitrilor din categoriile a II-a si a III-a;
2.8 indruma activitatea subcomisiilor teritoriale de arbitri, informandu-le permanent cu toate
modificarile survenite in regulamentele de arbitraj;
2.9 judeca, in prima instanta, abaterile disciplinare
ale arbitrilor si comportarile tehnice
necorespunzatoare ale acestora; situatiile deosebite le sesizeaza comisiei de disciplina;
2.10 informeaza Biroul Federal, periodic, despre activitatea desfasurata si anual – prezinta raportul
de activitate al Colegiului Central al Arbitrilor
D. COMISIA DE TINERET SI JUNIORI
Articolul 82
(1) Comisia de tineret si juniori are ca principal scop promovarea boxului in randul tinerilor si
organizarea activitatii in functie de specificul acestor categorii de varsta.
(2) Principalele atributii ale comisiei :
2.1 face propuneri de imbunatatire a metodicii de pregatire a acestor categorii de boxeri, precum si a
criteriilor de selectie;
2.2 urmareste elementele cele mai dotate in evolutia lor de la juniori spre tineret, propunand sprijin
tehnic si material pentru mentinerea lor in activitate la parametrii optimi de pregatire;
2.3 initiaza actiuni de selectie prin organizarea sistematica a galelor amicale de box la care sa asiste
membrii comisiei si ai colegiului de antrenori;
2.4 urmareste selectia sportivilor la categoriile mari de greutate unde suntem deficitari, pregatirea lor
si crearea de conditii de pregatire sportiva si scolara;
2.5 sprijina activitatea de pregatire sportiva in cantonamentele lotului national, astfel incat acestia sasi poata realiza obiectivele la competitiile oficiale;
2.6 contribuie la perfectionarea sistemului competitional pentru aceste categorii de varsta;
2.7 contribuie la rezolvarea problemelor scolare ale boxerilor elevi, a celor sociale si de educatie.
E. COMISIA MEDICALA
Articolul 83
(1) Comisia medicala este un organism specializat al federatiei care are ca scop realizarea unor
actiuni vizand cresterea contributiei si implicarea mai concreta a medicinii in perfectionarea controlului si
asistentei medicale in activitatea pugilistica, precum si a procesului de selectie si pregatire a boxerilor.
(2) Comisia medicala are ca principale atributii urmatoarele :
2.1 elaborarea unor masuri si a unor norme imbunatatite pentru perfectionarea controlului si
asistentei medicale a boxerilor, de la incepatori pana la inalta performanta;
2.2 indruma si sprijina activitatea medicilor, asistentilor si maseurilor reapartizati la loturile nationale,
precum si activitatea medicilor de la cluburi;
2.3 colaboreaza cu colegiul central al antrenorilor si cu colectivele tehnice la elaborarea planurilor si
programelor de pregatire a loturilor nationale;
2.4 avizeaza si supravegheaza alimentatia sportivilor din loturile nationale; sprijina achizitionarea
medicamentelor si sustinatoarelor de efort;
2.5 colaboreaza cu Institutul de Medicina Sportiva pentru asigurarea controlului medical obligatoriu
al tuturor boxerilor;
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2.6 se preocupa, in colaborare cu specialistii din domeniu, de imbunatatirea normelor si respectarea
conditiilor de igiena la antrenamente si competitii;
2.7 initiaza si organizeaza o serie de actiuni cu caracter preventiv-educativ privind starea de
sanatate, respectarea prescriptiilor medicale, efectuarea tratamentelor, recuperarii si refacerii, respectarea
regimului alimentar si a cerintelor vietii sportive;
2.8 actioneaza permanent pentru prevenirea si combaterea practicii daunatoare de folosire a unor
substante intezise si a dopajului ; propune masuri de sanctionare, in concordanta cu normele internationale,
a boxerilor si a personalului vinovati pentru astfel de fapte.
(3) ia masuri pentru interzicerea utilizarii substantelor si metodelor neregulamentare destinate sa
mareasca in mod artificial capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor. Membri
afiliati vor insera in statutele lor dispozitiile referitoare la interzicerea utilizarii substantelor si metodelor care
sporesc artificial performantele sportive, conform prevederilor legale.
3.1 Sportivii legitimati sunt obligati sa se supuna controlului antidoping. Controlul antidoping se
efectueaza conform reglementarilor Federatiei Romane de Box si ale A.I.B.A., precum si legislatiei interne in
materie - Legea 552/2004, privind prevenirea si combaterea dopajului in sport. Orice alte masuri care
contravin acestor reglementari sunt nule de drept.
F. COMISIA DE BOX PROFESIONIST
Articolul 84
(1) Comisia de box profesionist are ca scop promovarea si dezvoltarea boxului profesionist si are ca
atributii:
1.1 elaboreaza Regulamentul de box profesionist si Statutul boxerului profesionist pe baza
regulamentelor internationale si tinand seama de conditiile specifice ale tarii noastre, pe care le supune spre
aprobare Biroului Federal;
1.2 propune Biroului Federal acordarea licentelor de boxeri profesionisti pe baza criteriilor si
conditiilor prevazute in Regulamentul de box profesionist aprobat de Biroul Federal;
1.3 asigura calificarea prin cursuri a arbitrilor si a celorlalti oficiali;
1.4 desemneaza arbitrii si ceilalti oficiali la reuniunile de box profesionist si urmareste perfectionarea
calificarii acestora;
1.5 ia masuri pentru desfasurarea regulamentara din toate punctele de vedere a reuniunilor de box
profesionist;
1.6 opereaza procedura de licentiere , de acordare a vizelor anuale si tine evidenta boxerilor
licentiati;
1.7 propune spre aprobare eliberarea licentelor pentru organizatori de reuniuni de box profesionist,
manageri, promotori s.a. si acorda vize periodice;
1.8 omologheaza salile pentru reuniuni si elibereaza autorizatiile de organizare a reuniunilor de box
profesionist;
1.9 omologheaza rezultatele si intocmeste clasamentele la zi;
1.10 judeca abaterile de la regulamente, propunand masurile ce se impun;
1.11 elaboreaza norme si reglementari privind activitatea cluburilor si boxerilor profesionisti, pe care
le supune spre aprobare Biroului Federal;
1.12 elibereaza autorizatiile de a boxa in strainatate, in conformitate cu prevederile stabilite in
Regulamentul boxului profesionist , colaboreaza cu Liga Profesionista de Box in toate problemele referitoare
la organizarea si desfasurarea activitatii de box profesionist, perfectand cu aceasta conventii anuale de
colaborare.
G. COMISIA DE BOX FEMININ
Articolul 85
(1) Comisia de box feminin are ca scop promovarea si dezvoltarea boxului in randul elementului
feminin si are ca atributii :
1.1 inventarierea sectiilor feminine, a sportivelor si antrenorilor care se ocupa de aceasta ramura;
1.2 colaboreaza cu Colegiul central al antrenorilor in elaborarea unor materiale care sa directioneze
selectia, initierea si pregatirea in box a elementelor feminine care au talent in practicarea acestui sport;
1.3 colaboreaza cu Comisia medicala in elaborarea unui material care sa se refere la masuri pentru
protectia fetelor in practicarea boxului pentru evitatea oricaror riscuri;
1.4 colaboreaza cu Comisia de regulamente si competitii in elaborarea calendarului intern si a
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regulamentelor competitiilor de box feminin;
1.5 elaboreaza sistemul de clasificare sportiva pentru boxul feminin;
1.6 avizeaza selectia celor mai valoroase sportive si sprijina promovarea lor in lotul national
1.7 urmarirea fetelor din lot privind pregatirea la club si la lot si comportarea lor in competitiile interne
si internationale;
1.8 legatura cu Comisia de box profesionist pentru reglementarea trecerii fetelor de la boxul amator
la cel profesionist
1.9 propune competitiile internationale amicale si oficiale la care lotul national urmeaza sa participe,
programul de pregatire si obiectivele de realizat; dupa desfasurarea acestora, intocmeste analiza pregatirii si
a rezultatelor obtinute pe care o supune analizei Biroului Federal.
H. COMISIA DE DISCIPLINA SI EDUCATIE
Articolul 86
(1) Comisia de disciplina si educatie este organismul specializat al Biroului Federal care actioneaza
permanent, prin actiuni educative, pentru prevenirea abaterilor, a atitudinilor necivilizate, in scopul asigurarii
unor conditii de desfasurare a activitatii pugilistice intr-o atmosfera de sportivitate si respect intre boxeri,
antrenori, arbitri, oficiali si publicul spectator, elaborand in acest scop Regulamentul de disciplina pe care-l
supune spre aprobare Biroului Federal.
(2) Comisia de disciplina si educatie solutioneaza in prima instanta toate abaterile prevazute in
Regulamentul de disciplina.
(3) In functie de natura abaterilor, Comisia de disciplina si educatie colaboreaza cu reprezentantii
comisiilor si colegiilor pentru solutionarea in prima instanta a abaterilor savarsite de unele persoane (boxeri,
antrenori, arbitri, etc) care intra in sfera lor de activitate.
(4) Comisia de disciplina si educatie are urmatoarele atributii principale :
4.1 aplica intocmai prevederile Regulamentului de disciplina privind abaterile si sanctiunile date
diferitelor categorii de membri;
4.2 indeplineste atributiile ce-i revin pentru initierea si promovarea unor actiuni preventiv-educative in
scopul imbunatatirii climatului de ordine si disciplina;
4.3 asigura organizarea si desfasurarea activitatii educative la loturile reprezentative precum ai la
nivelul cluburilor;
4.4 judeca apelurile contra masurilor pronuntate de asociatiile judetene de box;
4.5 judeca in prima instanta intampinarile sportivilor sanctionati de catre cluburile sportive;
4.6 face recomandari cluburilor cu privire la masurile educative ce trebuie luate fata de sportivii sau
cadrele tehnice a caror comportare incalca etica sportiva;
4.7 tine evidenta sanctiunilor aplicate sportivilor, antrenorilor, conducatorilor si altor persoane
oficiale;
4.8 analizeaza, din proprie initiativa, la sesizarea mijloacelor de informare in masa sau a unor
membri ai federatiei, cazurile de denigrare sau blamare de catre membrii federatiei, a activitatii organelor,
organismelor sau a imputernicitilor federatiei si propune masuri de sanctionare a lor in functie de gravitatea
faptelor;
4.9 analizeaza la sesizarea Colegiului central de arbitri sau a subcomisiilor judetene, abaterile
savarsite de membrii federatiei in timpul desfasurarii concursurilor si propune masuri de sanctionare a celor
vinovati;
4.10 analizeaza, la sesizarea antrenorilor, boxerilor sau a altor membri ai Federatiei Romane de
Box, abaterile savarsite de arbitri in timpul desfasurarii turneelor de box care au condus la incalcarea
Regulamentului de box, vicierea unor rezultate sau lezarea personalitatii unor membri ai federatiei si
propune masuri de sanctionare a acestora;
4.11 analizeaza la sesizarea Comisiei medicale a federatiei sau a organului de control antidoping a
Asociatiei Internationale de Box – Confederatiei Europene de Box, nerespectarea de catre membrii
federatiei a termenului stabilit sau refuzul de a semna de luare la cunostinta.
(5) Deciziile pronuntate in materie disciplinara de ultima instanta a Federatiei Romane de Box, pot fi
atacate la Comisia Nationala de Disciplina Sportiva, conform art. 2 din Legea nr 551/2004 privind
organizarea si functionarea Comisiei Nationala de Disciplina Sportiva.
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I. COMISIA DE APEL
(1)Comisia de Apel este un organism de lucru, specializat si cu caracter permanent, al Federatiei
Romane de Box.
(2)Presedintele Comisiei de Apel este ales pentru o perioada de 4 ani de catre Adunarea Generala a
Federatiei Romane de Box, din randul persoanelor cu experienta in activitatea sportiva, cu o conduita
ireprosabila, care se angajeaza sa respecte Statutul Federatiei, Regulamentul de organizare si functionare al
Comisiei de Apel, Regulamentul de Disciplina si Etica Sportiva, precum si celelalte Regulamente date in
aplicarea Statutului Federatiei Romane de Box.
(3)Ceilalti membri ai Comisiei sunt numiti pentru o perioada de 4 ani de catre Biroul Federal al
Federatiei Romane de Box, la propunerea Presedintelui Comisiei de Apel, ca urmare a candidaturilor
individuale depuse in acest sens.
(4)Comisia de Apel se compune din Presedinte si 1-3 membri, dintre care un membru indeplineste
functia de secretar al Comisiei.
(5)Adunarea Generala alege presedintele Comisiei de Apel, organism al Federatiei Romane de Box
care solutioneaza toate apelurile impotriva hotararilor pronuntate, in prima instanta, de Comisia de Disciplina
si de Comisia Antidoping.
(6) Presedintele si membrii Comisiei de Apel nu pot fi membrii al Biroului Federal, al comisiilor si
colegiilor Federatiei Romane de Box sau sa aiba calitatea de membrii in cadrul unei structuri sportive afiliata
la Federatia Romana de Box
(7) Presedintele Comisiei de Apel are obligatia ca in termen de 15 zile de la alegerea sa in functie sa
prezinte Biroului Federal propuneri pentru completarea comisiei.
(8)alte atributii ale Comisiei de Apel sunt cuprinse in Regulamentul de Organizare si Functionare al
Comisiei de Apel”
J. COMISIA ECONOMICO - FINANCIARA SI DE AFACERI
Articolul 87
(1) Comisia economico-financiara indeplineste urmatoarele atributii principale :
1.1 face propuneri de imbunatatire a normelor financiare, in general pentru miscarea sportiva, si in
special pentru box;
1.2 sesizeaza Biroului Federal orice anomalie in activitatea economico-financiara a federatiei, cu
propuneri de inlaturare a neajunsurilor si masuri ce trebuie luate pentru ca acestea sa nu se mai repete;
1.3 sprijina activul salariat in elaborarea propunerilor de buget de venituri si cheltuieli pe anul
urmator;
1.4 ajuta la intocmirea bilantului contabil trimestrial si anual, a expunerii de motive si raportului;
1.5 colaboreaza la elaborarea partii economico-financiare din Raportul ce se prezinta in Adunarea
Generala anuala;
1.6 poate efectua unele controale asupra modului cum se cheltuiesc fondurile la competitii si in
cantonamente, din imputernicirea Biroului Federal;
1.7 la cerere, sprijina organele de control financiar intern si/sau Comisia de cenzori in actiunea lor de
verificare a gestiunii financiare si a patrimoniului federatiei;
1.8 participa si sprijina organizarea unor actiuni ale federatiei (competitii interne si internationale,
cantonamente, etc.);
1.9 se preocupa de incheierea de contracte de sponsorizare in scopul sporirii veniturilor proprii
pentru asigurarea unor conditii mai bune de pregatire a loturilor nationale si de organizare a unor actiuni
interne si internationale. De asemenea, urmareste sporirea incasarilor la manifestatiile de box din Bucuresti
si provincie, folosind in acest scop mijloacele oferite de mass-media.
K. COMISIA JURIDICA
Articolul 88
(1) Comisia juridica este organismul specializat al Biroului Federal care acorda asistenta pentru
rezolvarea operativa, corecta si in spiritul legilor a tuturor problemelor si reglementarilor Federatiei Romane
de Box.
(2) Comisia juridica acorda asistenta de specialitate in relatiile Federatiei Romane de Box cu
instantele judecatoresti, cu structurile sportive, cu boxerii, antrenorii, arbitrii si celelalte persoane oficiale
implicate in activitatea pugilistica, precum si in raporturile cu autoritatile publice centrale si locale.
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(3) Comisia juridica acorda la cerere asistenta Comisiei de disciplina si educatie in judecarea unor
cazuri de indisciplina.
L. COMISIA DE PRESA SI RELATII PUBLICE
Articolul 89
(1) Comisia de presa si relatii pblice asigura mediatizarea activitatii federatiei, performantele
boxerilor in intalnirile interne si internationale in mass-media.
(2) Comisia de presa organizeaza conferintele de presa decise de presedintele federatiei.
M. COMISIA DE CONTROL ANTIDOPING
Articolul 90
(1) Comisia proune masuri specifice pentru respectarea intocmai a reglementarilor F.R. Box si AIBA,
precum si legislatiei interne in materie - Legea 552/2004, privind prevenirea si combaterea dopajului in sport.
(2) Dupa aprobarea masurilor propuse, conform alin.1 de catre Biroul Federal, asigura aplicarea
acestora.

CAPITOLUL X
LIGA PROFESIONISTA DE BOX (L.P.B.)
Articolul 91
(1) Liga Profesionista de Box este structura sportiva, constituita in conditiile legii, prin asocierea
cluburilor sportive profesioniste de box.
(2) In cadrul procedurii de dobandire a personalitatii juridice este necesar acordul Federatiei Romane
de Box si avizul obligatoriu al Agentiei Nationale pentru Sport.
(3) Liga Profesionista de Box, ca structura sportiva subordonata Federatiei Romane de Box, isi
desfasoara activitatea in baza statutului si regulamentelor proprii.
(4) Statutul Ligii Profesioniste de Box se aproba de catre Adunarea Generala a ligii si se avizeaza de
Federatia Romana de Box.
(5) Dupa dobandirea certificatului de identitate sportiva, in vederea exercitarii atributiilor prevazute
de lege si statut, Liga Profesionista de Box trebuie sa se afilieze la Federatia Romana de Box.

CAPITOLUL XI
ASOCIATIILE JUDETENE SI A MUNICIPIULUI BUCURESTI DE BOX
Articolul 92
(1) In conformitate cu Legea Educatiei Fizice si Sportului nr.69/2000 se constituie asociatiile
judetene si a municipiului Bucuresti de box, persoane juridice de drept privat care au ca principal scop
organizarea activitatii de box la nivel teritorial.
(2) La nivelul unui judet, respectiv a municipiului Bucuresti, se constituie o singura asociatie de box
care dobandeste personalitate juridica, in conditiile legii, ca organizatie fara scop lucrativ.
(3) Asociatiile judetene si cea a Municipiului Bucuresti de Box sunt constituite din asociatiile sportive,
cuprinse in sistemul competitional local, afiliate si recunoscute de catre acestea si sectii de box ale cluburilor
sportive de pe teritoriu.
(4) Asociatiile judetene de box se pot constitui numai daca in judetul respectiv functioneaza cel putin
doua structuri sportive profilate pe activitatea pugilistica
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Articolul 93
(1) Actul constitutiv, procedura de constituire, obtinerea personalitatii juridice, a avizului si autorizarii
de functionare, inregistrarea in Registrul sportiv organizat de Agentia Nationala pentru Sport si elaborarea
propriului Statut se fac in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 69/2000, cu Regulamentul de punere in
aplicare a acestei legi si reglementarile cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 precum si cu
prevederile prezentului Statut.
Articolul 94
(1)Modificarea Actului constitutiv si/sau a Statutului asociatiilor judetene de box se face prin
inscrierea acesteia in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie se
afla sediul asociatiei, precum si in Registrul sportiv organizat la Agentia Nationala pentru Sport.
Articolul 95
(1) Asociatiile judetene si cea a municipiului Bucuresti sunt recunoscute si sprijinite, in realizarea
obiectivelor si atributiilor ce le revin, de catre Directiile pentru Sport Judetene (DSJ), a Municipiului Bucuresti
si de Federatia Romana de Box.
(2) Asociatiile judetene de box se afiliaza la Federatia Romana de Box.
(3) Obiectivele, drepturile si indatoririle asociatiilor judetene de box si a Municipiului Bucuresti decurg
din Statutul si regulamentele Federatiei Romane de Box, urmand ca acestea sa indeplineasca la nivel
teritorial unele din atributiile federatiei.
Articolul 96
Asociatiile judetene de box actioneaza pentru popularizarea, promovarea si extinderea ariei de
practicare a boxului la nivel teritorial, conlucreaza cu structurile sportive afiliate si cu autoritatile administratiei
publice locale pentru imbunatatirea conditiilor materiale de practicare a boxului.
Articolul 97
(1) Asociatiile judetene de box au urmatoarele indatoriri si atributii principale;
1.1 actioneaza pentru respectarea Statutului si regulamentelor Federatiei Romane de Box, pentru
aplicarea in practica, la nivel teritorial, a strategiei nationale de dezvoltare a boxului si a programelor de
activitati elaborate de federatie, precum si a planurilor proprii pentru buna organizare si desfasurare a
actiunilor de formare a boxerilor de performanta si a competitiilor de box la nivel local;
1.2 sprijina infiintarea a noi sectii de box si in mod deosebit pentru copii si juniori si organizarea de
competitii adecvate specificului acestor categorii de varsta;
1.3 pe baza imputernicirilor acordate asigura indrumarea si controlul structurilor cu sectii de box,
care-si desfasoara activitatea la nivel local; urmareste si contribuie la aplicarea in practica a normelor
tehnico-metodice si a cerintelor privind selectia si pregatirea sportivilor, precum si cele vizand activitatea
competitionala;
1.4 contribuie la buna organizare si desfasurare a competitiilor din calendarul intern si international,
desfasurate in raza lor de activitate;
1.5 urmareste si sprijina buna pregatire a tinerilor boxeri de perspectiva si promovarea lor in
esaloanele superioare;
1.6 actioneaza pentru prevenirea si combaterea violentei, pentru promovarea spiritului de sportivitate
si a tolerantei in intreaga activitate pugilistica desfasurata la nivel teritorial;
1.7 promoveaza, impreuna cu structurile sportive, actiunile de prevenire si combatere a folosirii
substantelor interzise si a metodelor neregulamentare de influentare a rezultatelor sportive;
1.8 actioneaza, impreuna cu factorii responsabili , pentru intretinerea si modernizarea bazei
materiale destinate activitatii pugilistice, precum si pentru atragerea unor sponsori si sustinatori in scopul
cresterii surselor de venituri;
1.9 rezolva afilierea asociatiilor sportive fara personalitate juridica cu sectii de box si legitimarea
sportivilor din teritoriu conform imputernicirilor acordate;
1.10 anual prezinta Federatiei Romane de Box un raport privind activitatea desfasurata.
(2) Asociatiile judetene de box reprezinta si apara interesele boxului si ale membrilor sai in relatiile
cu alte institutii si autoritatile administratiei publice locale.
(3) Asociatiile judetene de box pot indeplini si alte atributii specifice care decurg din actele normative
in vigoare, din Statutul si regulamentele Federatiei Romane de Box.
(4) Biroul Federatiei Romane de Box, in colaborare cu Directiile pentru Sport Judetene, poate
delega , pe timp limitat si cu caracter provizoriu, unor asociatii judetene de box, anumite atributii/imputerniciri
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speciale in interesul dezvoltarii activitatii pugilistice sau organizarea unor actiuni deosebite pe raza teritoriala
respectiva.
Articolul 98
(1) Categoriile de membri din care se compun asociatiile judetene si cea a municipiului Bucuresti de
box, conditiile de acordare si pierdere a acestei calitati, drepturile si obligatiile ce revin acestora, sunt
asemanatoare cu cele stabilite in prezentul Statut pentru Federatia Romana de Box, urmand a fi concretizate
prin analogie si adaptate la specificul si raza proprie de activitate.
Articolul 99
(1) Asociatiile judetene si cea a municipiului Bucuresti de box isi desfasoara activitatea pe baza
Statutului propriu adoptat, impreuna cu Actul constitutiv, de Adunarea Generala de constituire, de catre
membri asociati.
Articolul 100
(1) Adunarea Generala este organul de conducere a asociatiei judetene de box si se compune din
totalitatea membrilor.
(2) Adunarea Generala are urmatoarele competente :
2.1 stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
2.2 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
2.3 alegerea si revocarea membrilor Biroului asociatiei;
2.4 alegerea si revocarea cenzorului;
2.5 modificarea Actului constitutiv si Statutului;
2.6 efectueaza legitimari pentru sportivi pana la nivel judetean inclusiv, incasand taxele aferente;
2.7 formeaza arbitri de nivel judetean folosind metodologia transmisa de Colegiul central al arbitrilor.
2.8 dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa
lichidare;
2.9 orice alte atributii prevazute in lege sau in Statut.
2.10 in baza contractelor incheiate cu Federatia Romana de Box, poate organiza competitii zonale si
nationale.
(3) Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra
Biroului asociatiei si a cenzorilor.
(4) Adunarile generale anuale sunt convocate de Biroul asociatiei cu 30 de zile inainte de data
stabilita pentru desfasurarea lor, iar cele de alegeri, care se organizeaza o data la patru ani, sunt convocate
cu 45 de zile inainte.
(5) Adunarea Generala de urgenta (extraordinara) se convoaca cu minimum 15 zile inainte de data
stabilita pentru desfasurarea ei, in cazurile in care :
5.1 se impune in mod necesar modificarea Statutului;
5.2 apar probleme care pun in pericol existenta asociatiei;
5.3 la cererea scrisa a unui numar de cel putin 1/3 din numarul membrilor.
(6) La Adunarea Generala participa : membri afiliati, membri de onoare, invitati.
(7) In cadrul Adunarii Generale, fiecare membru afiliat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.
Articolul 101
(1)Alegerile pentru Biroul asociatiei si cenzor au loc o data la patru ani, cu exceptia cazurilor de
retragere sau revocare, cand ele se pot organiza la urmatoarea Adunarea Generala .
Articolul 102
(1)Rapoartele de activitate ale Biroului asociatiei judetene si cenzorului, programele de activitate,
calendarele competitionale, bugetele de venituri si cheltuieli si bilanturile contabile se dezbat si se supun,
anual, aprobarii Adunarii Generale.
Articolul 103
(1) Adunarea Generala poate avea loc daca sunt prezenti cel putin o jumatate plus unu dintre
asociati, in cazul in care aceasta conditie nu este indeplinita, Adunarea Generala se reconvoaca dupa o
perioada de 15 zile si se va putea desfasura indiferent de numarul asociatilor prezenti.
(2) Hotararile Adunarii Generale a asociatiilor judetene de box se adopta cu majoritatea simpla a
celor prezenti, cu exceptia celor care au ca obiect dizolvarea asociatiei sau modificarea scopului ei.
(3) Adunarea Generala este condusa de presedinte sau, in lipsa, de inlocuitorul sau.
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(4) Biroul asociatiei este ales prin vot secret de Adunarea Generala si este format din : presedinte, 12 vicepresedinti; 3-6 membri; secretar.
(5) Din componenta Biroului asociatiei pot face parte si persoane din afara asociatiei in limita a cel
mult o patrime din numarul total al membrilor.
(6) Principalele atributii ale Biroului asociatiei sunt cele prevazute pentru Biroul Federal la articolul 48
alineatul (1) din prezentul Statut adaptate in mod corespunzator.
(7) Prin analogie cu structura organizatorica a Federatiei Romane de Box, asociatiile judetene de
box pot constitui comisii pe probleme.
(8) Biroul asociatiei se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori nevoile asociatiei o
impun si delibereaza in mod valabil, in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai, adoptand hotarari
valabile cu o jumatate plus unu din voturi.
Articolul 104
(1) Controlul financiar al asociatiei judetene de box este asigurat de un cenzor, ales de Adunarea
Generala, care indeplineste atributiile prevazute la articolul 57 alineatul (2) din prezentul Statut, adaptate in
mod corespunzator.
Articolul 105
(1) Prevederile Statutului asociatiei judetene de box referitoare la venituri si cheltuieli, activitatile
economice pe care le poate desfasura, precum si cele privind dizolvarea si lichidarea asociatiei, vor fi
concretizate si adaptate la specificul propriu, in concordanta cu Statutul Federatiei Romane de Box, cu
respectarea legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL XII
RECOMPENSE – STIMULENTE MORALE SI MATERIALE
Articolul 106
(1) Pentru rezultate deosebite obtinute in competitiile interne si internationale si indeplinirea normelor
si cerintelor prevazute in regulamentele federatiei se pot acorda, sportivilor si antrenorilor, urmatoarele
recompense :
1.1 titlul de campion national;
1.2 centura de campion national si medaliile aferente pentru locurile I, II si III;
1.3 trofee si cupe;
1.4 titlurile de maestru emerit si maestru al sportului, precum si categoria I de clasificare sportiva;
1.5 titlul de antrenor emerit;
1.6 prime si premii;
1.7 diplome;
1.8 alte distinctii si stimulente.
(2) Pentru contributii, realizari si rezultate deosebite in dezvoltarea si afirmarea boxului pe plan intern
si international se pot acorda membrilor si activului federatiei, urmatoarele recompense :
2.1 titlul de presedinte de onoare;
2.2 titlul de membru de onoare;
2.3 diplome si plachete (insigne) comemorative;
2.4 diplome de onoare;
2.5 premieri;
2.6 alte distinctii si stimulente;.
(3) Sportivii de performanta beneficiaza de renta viagera, premieri si alte drepturi, in concordanta cu
rezultatele obtinute in competitiile internationale prin dispozitiile cuprinse in Legea Educatiei Fizice si
Sportului, in Regulamentul de aplicare a acesteia si in alte reglementari.
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CAPITOLUL XIII
MIJLOACE MATERIALE SI FINANCIARE
A. PATRIMONIUL
Articolul 107
(1) Patrimoniul social initial al Federatiei Romane de Box este cel cuprins in Actul constitutiv, parte
integranta a prezentului Statut, in care se evidentiaza valoarea in lei a patrimoniului si aporturile in natura
si/sau bani depuse de asociati la constituire.
(2) Patrimoniul social initial al Federatiei Romane de Box se completeaza cu venituri din contributiile
membrilor asociati, cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor sustinatori, sponsorizari, prestarea de
servicii cu plata, subventii, donatii, legate, dividende si alte contributii in bani sau/si natura, de la persoane
fizice si juridice, in conformitate cu prevederile legii.
(3) Intregul patrimoniu va fi evidentiat, pastrat si administrat de Federatia Romana de Box in
conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele federatiei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea
obiectivelor ei.
Articolul 108
(1) Federatia Romana de Box si structurile afiliate pot detine in proprietate, pot inchiria sau primi in
folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului si ale unitatilor administrativteritoriale, baze sportive, terenuri, instalatii, cantine, restaurante, spatii de cazare, precum si alte dotari
necesare activitatii pugilistice.
(2) Potrivit Legii Educatiei Fizice si Sportului, bazele si instalatiile sportive primite spre administrare
si folosinta sunt considerate patrimoniu sportiv.
(3) Veniturile, indiferent de sursa, precum si cheltuielile de orice natura ale Federatiei Romane de
Box si ale structurilor sportive afiliate sunt cuprinse in bugetul anual propriu.
(4) Federatia Romana de Box si structurile afiliate au organisme proprii de administrare si gestionare
a bugetului si patrimoniului, constituite conform legii, a prezentului Statut si regulamentelor federatiei.
(5) Regimul de gestionare si administrare a bunurilor mobile si imobile, achizitionate ca urmare a
derularii unor programe sportive, se reglementeaza pe baza contractului incheiat intre parti.
(6) Federatia Romana de Box dispune de bunurile aflate in proprietate, poate incheia contracte de
imprumut si poate elibera titluri de credit, cu conditia ca aceste acte juridice sa fie incheiate pentru realizarea
obiectivului de activitate.
(7) In cazul dizolvarii federatiei, lichidarea patrimoniului se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
(8) In toate cazurile, Federatia Romana de Box si structurile afiliate se supun verificarilor financiare,
potrivit legii si prezentului Statut, compartimentelor de specialitate din cadrul Agentiei Nationale pentru Sport,
altor organisme abilitate de lege.
B. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
Articolul 109
(1) Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se face astfel :
1.1 potrivit competentelor stabilite in Statut si in regulamentele federatiei, pentru veniturile proprii;
1.2 potrivit conditiilor stabilite prin contractele incheiate intre parti, pentru sumele acordate de
organele administratiei publice centrale si locale, pentru finantarea programelor federatiei si ale structurilor
sportive de drept privat fara scop lucrativ, de utilitate publica;
1.3 in concordanta cu normele privind finantele publice, pentru alocatiile de la bugetul de stat si
bugetele locale, acordate de organele administratiei publice centrale si locale federatiei si celorlalte structuri
sportive de drept public, precum si pentru veniturile proprii ale acestora.
(2) Federatia Romana de Box si structurile sale sportive fara scop lucrativ sunt scutite de TVA si taxe
vamale pentru echipament si materiale sportive specifice activitatii ei.
(3) Federatia Romana de Box si structurile sale sportive cu personalitate juridica fara scop lucrativ
sunt scutite de impozitul pe profit, in conformitate cu prevederile legale, in conditiile in care cel putin 80% din
veniturile obtinute din orice sursa sunt folosite pentru realizarea obiectivelor pentru care au fost autorizate,
inclusiv pentru cheltuieli de investitii si dotari, precum si pentru cheltuieli de functionare.
(4) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului Federatiei Romane de Box si cele ale structurilor
sale sportive de drept public se reporteaza in anul urmator.
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C. VENITURI – SURSE DE FINANTARE – FACILITATI
Articolul 110
(1) Bugetele anuale ale Federatiei Romane de Box si structurilor sale sportive cuprind la capitolul
venituri :
1.1 venituri proprii, precum si sume destinate finantarii unor programe sportive de utilitate publica;
1.2 sume acordate de organele administratiei publice centrale si locale pentru finantarea pe baza de
programe a structurilor sportive de drept privat, fara scop lucrativ, de utilitate publica;
1.3 sprijin financiar pe baza de contract de la de la bugetul de stat si de la bugetele locale acordate
structurilor sportive de drept public de organele administratiei publice centrale si locale;
1.4 alte surse.
(2) Sursele de finantare ale Federatiei Romane de Box provin din :
2.1 sume destinate finantarii programelor sportive proprii si inscrise in contractele incheiate cu
organele administratiei publice centrale sau locale;
2.2 veniturile obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniu si din activitati economice
realizate in legatura cu scopul si obiectul de activitate, cotizatii, taxe, contributii, penalitati, amenzi in
conformitate cu prevederile Statutului si regulementelor Federatiei Romane de Box, cu respectarea
legislatiei.
2.3 venituri obtinute din reclame si publicitate;
2.4 venituri pentru care se datoreaza impozite pe spectacol;
2.5 indemnizatii provenite din participarea la competitiile si demonstratiile sportive;
2.6 donatii si sume sau bunuri provenite din sponsorizari;
2.7 20% din incasarile realizate din pronosticurile sportive ca urmare a folosirii unor actiuni si
competitii de box organizate pe plan national sau international;
2.8 minimum 10% din indemnizatiile de transferuri interne si internationale ale sportivilor, sume care
vor fi folosite pentru finantarea activitatii de box in randul copiilor si juniorilor;
2.9 alte venituri obtinute in conditiile legii;
2.10 sume ramase din exercitiul financiar precedent.
(3) Surse financiare de la bugetul de stat in baza contractelor de finantare a obiectivelor si
programelor sportive, precum si fondurile pentru premierea performantelor deosebite obtinute la competitiile
sportive internationale oficiale pot fi repartizate si aprobate de catre Agentia Nationala pentru Sport pe baza
propunerilor Federatiei Romane de Box.
(4) Sumele necesare pentru sustinerea pregatirii loturilor olimpice de box si participarea acestora la
Jocurile Olimpice, precum si pentru sprijinirea unor centre de pregatire olimpica a juniorilor pot fi repartizate
si aprobate de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman la propunerile Federatiei Romane de Box.
(5) Bugetul anual al Federatiei Romane de Box se aproba de catre Adunarea Generala anuala, la
propunerea Biroului Federal.
(6) Fondurile in lei sau valuta apartinand Federatiei Romane de Box se pastreaza in conturi bancare
proprii conform prevederilor legale.
(7) Potrivit legii, veniturile se gestioneaza si se utilizeaza la nivelul Federatiei Romane de Box pentru
realizarea scopului si obiectivelor proprii de activitate, fara varsaminte de la bugetul de stat si fara afectarea
alocatiilor de la bugetul de stat.
(8) in concordanta cu prevederile Legii Educatiei Fizice si Sportului, Federatia Romana de Box este
scutita de plata taxelor vamale pentru importul de echipament si materiale sportive specifice, precum si de la
plata T.V.A. pentru achizitiile de pe piata interna, de echipament sportiv si materiale sportive, instalatii si
aparatura specifica, necesare activitatii de pregatire, reprezentare si participare la Jocurile Olimpice ,
campionatele si cupele mondiale si europene.
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D. CHELTUIELI
Articolul 111
(1) Principalele naturi de cheltuieli ale federatiei sunt:
1.1 salarii si adaosuri la salarii;
1.2 indemnizatii, prime si premii;
1.3 procurari de materiale sportive
1.4 chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare;
1.5 cazare, masa, transport;
1.6 apa, canal, salubritate;
1.7 energie electrica, termica si gaze naturale;
1.8 procurari de rechizite si imprimate de birou;
1.9 alte cheltuieli.
(2) Cheltuielile se efectueaza portivit prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli si se aproba de
Biroul Executiv sub semnatura presedintelui si a secretaului general.
(3) Salariile, indemnizatiile si alte drepturi banesti ale personalului si sportivilor se stabilesc in limitele
statului de functiuni si ale bugetului de venituri si cheltuieli.
(4) Biroul Federal poate dispune plata de premii, gratificatii si alte asemenea din disponibilitatile
existente.
Articolul 112
(1) Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie
a fiecarui an.

CAPITOLUL XIV
STATUTUL SI AUTORITATEA DISCIPLINARA
Articolul 113
(1) Federatia Romana de Box isi exercita puterea si autoritatea disciplinara deplin si legitim, in
temeiul Legii educatiei fizice si Sportului nr. 69/2000, potrivit :
1.1 Statutului si regulamentelor federatiei;
1.2 delegarii de putere de catre Agentia Nationala pentru Sport in cadrul actiunilor de supraveghere
si control;
1.3 statutului si reglementarilor specifice ale A.I.B.A. si Confederatiei Europene de Box
(2) In conformitate cu prevederile legale, puterea disciplinara da Federatiei Romane de Box
facultatea de a investiga si, dupa caz, de a sanctiona membri in culpa.
(3) Autoritatea disciplinara a Federatiei Romane de Box se aplica asupra activitatii desfasurate de
structurile sportive profilate pe box, afiliate, membrilor acestora, boxeri, amatori, alte cadre de specialitate,
precum si asupra tuturor persoanelor oficiale implicate in acest domeniu, potrivit Regulamentului de
organizare si functionare a comisiei de disciplina.
(4) In situatia in care se constata abateri grave de la Statutul sau Regulamentul federatiei sau actiuni
defaimatoare la adresa acesteia din partea membrilor cu putere de reprezentare, Presedintele are dreptul sa
excluda persoanele care se fac vinovate, putand sa mearga pana la dizolvarea Biroului Federal si
convocarea unei Adunari generale extraordinare de alegeri.
Articolul 114
(1) Potrivit dispozitiilor legale atributii similare, adaptate corespunzator ariei sale de activitate, revin
si asociatiilor judetene, respectiv cea a municipiului Bucuresti de box.
Articolul 115
(1) In conformitate cu Legea Educatiei Fizice si Sportului si cu Regulamentul de punere in aplicare a
acesteia, Agentia Nationala pentru Sport exercita supravegherea si controlul asupra activitatii Federatiei
Romane de Box si a structurilor sportive, persoane de drept public sau privat care sunt inscrise in Registrul
sportiv si detin Certificatul de identitate sportiva.
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(2) In cadrul exercitarii acestor prerogative, Agentia Nationala pentru Sport poate extinde si realiza,
sub controlul sau, actiunea de supraveghere si control prin delegare de autoritate, de acest drept beneficiind,
potrivit legii, si Federatia Romana de Box, respectiv asociatiile judetene de box si a municipiului Bucuresti.
(3) Agentia Nationala pentru Sport numeste delegati in cadrul structurilor sportive, persoane juridice
de drept privat de utilitate publica cu care a incheiat contracte de finantare pe baza de programe.
(4) Delegatul Agentiei Nationala pentru Sport in cadrul Federatiei Romane de Box are, potrivit
Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 69/2000, urmatoarele drepturi principale :
4.1 participa cu drept de vot consultativ la sedintele organelor de conducere si administrative;
4.2 poate suspenda executarea hotararilor organului de conducere , care contravin Actului de
constituire si Statutului, contractelor incheiate cu Agentia Nationala pentru Sport, ordinei publice si sigurantei
nationale;
4.3 intocmeste un proces verbal care se comunica organelor de conducere ale federatiei.
(5) Organele de conducere si administrative ale federatiei sunt obligate sa repuna in discutie
problemele care fac obiectul hotararii de suspendare.
In caz de refuz din partea organelor de conducere si administrative ale federatiei, delegatul Agentiei
Nationale pentru Sport va aduce cazul la cunostinta presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport, care
decide, in conditiile legii.
Articolul 116
Federatia Romana de Box isi exercita autoritatea disciplinara prin instituirea unui sistem coerent de
sanctiuni, gradat in functie de gravitatea faptelor, care sa asigure maxima obiectivitate si corectitudine, sa
elimine greselile si exagerarile, sa tina seama de imprejurarile comiterii abaterilor, prin aplicarea regulilor
circumstantelor atenuante sau agravante in adoptarea deciziilor, in conditiile garantarii totale a dreptului la
aparare si caile de atac impotriva sanctiunilor aplicate.
(1) documentele de baza de conduita si actiune in exercitarea autoritatii disciplinare de catre
Federatia Romana de Box, sunt :
1.1 Statutul
1.2 Regulamentul de Organizare si Functionare
1.2 Regulamentul de disciplina;
1.3 Regulamentul de ordine interioara;
1.4 Regulamentele activitatii pugilistice pentru amatori si profesionisti;
1.5 Statutele si regulamentele Asociatiilor Internationale de Box Amator si Profesionist si Asociatiilor
Europene de Box Amator si Profesionist.
1.6 Regulamentele de organizare si functionare ale comisiilor si colegiilor centrale
Articolul 117
(1) Pentru imbunatatirea starii disciplinare, comisiilor si colegiilor centrale le revin urmatoarele
obligatii si atributii :
1.1 sa actioneze pentru cunoasterea si aplicarea prevederilor Statutului, regulamentelor, normelor si
hotararilor Federatiei Romane de Box si cele din Regulamentul de disciplina, in domeniul pe care-l
coordoneaza;
1.2 sa participe prin toate formele, la combaterea si prevenirea actelor de incalcare cu vinovatie a
normelor si regulilor acceptate, a abaterilor de la comportamentul civilizat si etica sportiva;
1.3 sa promoveze masuri si actiuni educative pentru instaurarea unui climat de ordine, disciplina si
fair-play, precum si pentru respectarea normelor vietii sportive;
1.4 sa sesizeze si sa colaboreze cu instantele de judecata ale Federatiei Romane de Box pentru
cunoasterea faptelor si aflarea adevarului despre actele de indisciplina si imprejurarile in care s-au comis, in
vederea adoptarii unor hotarari si masuri corecte, educative si mobilizatoare, pentru sanctionarea celor
vinovati;
1.5 sa desemneze 1-2 reprezentanti din partea fiecarei comisii si colegiu, cunoscatori ai
regulamentelor federatiei, ai problemelor de disciplina si procedura juridica, care sa colaboreze cu membrii
comisiei de disciplina si ai comisiei de apel in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin conform prezentului
statut si regulamentelor federatiei.
Articolul 118
(1) Abaterile membrilor Federatiei Romane de Box, ale persoanelor oficiale si ale celorlalti factori cu
atributii in acest domeniu, de la Statutul, regulamentele si normele federatiei, vor fi analizate, judecate si
sanctionate in conformitate cu prevederile Regulamentului de disciplina aprobat de Biroul Federal.
(2) Competenta solutionarii abaterilor disciplinare revine:
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2.1. in prima instanta Comisiei de Disciplina si Educatie a F.R. Box;
2.2. Comisiei de Apel pentru apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate in prima instanta de
Comisia de Disciplina si Educatie a F.R. Box;
2.3. Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva sau instanta de judecata pentru recursurile formulate
impotriva hotararilor definitive pronuntate de Comisia de Apel, in conditiile si cu respectarea dispozitiilor
Legii nr.551/2004.
(3) Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate membrilor federatiei, oficialilor si sportivilor sunt
urmatoarele:
3.1.pentru structurile sportive afiliate :
3.1.1 avertismentul;
3.1.2 penalizarea baneasca (amenda);
3.1.3 suspendarea temporara din activitatea competitionala interna si/sau internationala;
3.1.4 ridicarea temporara a dreptului de organizare a galelor de box;
3.1.5 excluderea (pierderea calitatii de membru)
3.2.pentru sportivi, antrenori, oficiali ai federatiei:
3.2.1 avertismentul;
3.2.2 penalizarea baneasca (amenda);
3.2.3 suspendarea temporara din activitatea competitionala interna si/sau internationala;
3.2.4 excluderea definitiva din activitatea sportiva.
(4) Urmatoarele situatii pot conduce la aplicarea sanctiunii excluderii unui membru al federatiei care
sa conduca la pierderea acestei calitati:
4.1. savarsirea de fapte care contravin Statutului si regulamentelor Federatiei Romane de Box:
4.1.1 desfasurarea unei activitati sportive fictive in decurs de 2 ani de la aprobarea afilierii, cum ar fi:
imposibilitatea de a face dovada detinerii de sportivi legitimati si a participarii acestora la campionatele
nationale, neplata taxei de viza anuala pentru sectie si/sau pentru antrenorii si sportivii legitimati;
4.1.2 savarsirea repetata de abateri disciplinare sanctionate de catre Comisia de Disciplina si
Educatie ratificate de Biroul Federal si ramase definitive;
4.1.3 savarsirea de fapte incompatibile cu interesele generale ale activitatii pugilistice si ale sportului
romanesc, cu legile statului si ordinea publica;
4.2.La sfarsitul fiecarui an, Biroul Federal va supune aprobarii Adunarii Generale propunerile de
excludere a membrilor care, au savarsit si au fost sanctionati pentru una din faptele prevazute la punctul 4.1.
4.3. Conditiile de reafiliere a membrilor exclusi, in functie si de motivul pentru care a intervenit
excluderea, vor fi precizate in Regulamentul de Organizare si Functionare al federatiei.
(5) Excluderea din activitatea sportiva a unui sportiv, antrenor sau oficial al federatiei intervine in
cazurile prevazute in Regulamentul Disciplinar.
Articolul 119
(1) Faptele pentru care se aplica sanctiuni membrilor federatiei, sportivilor, antrenorilor, precum si
persoanelor oficiale implicate in activitatea pugilistica, tipurile de sanctiuni si procedurile de solutionare a
abaterilor disciplinare sunt cele prevazute in Regulamentul Disciplinar al Federatiei Romane de Box.

CAPITOLUL XV
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA
Articolul 120
Federatia Romana de Box se va dizolva in urmatoarele situatii :
(1) De drept prin :
1.1 imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a constituirii Biroului Federal in conformitate cu
Statutul federatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care Adunarea Generala,
sau, dupa caz, Biroul Federal trebuia constituit;
1.2 reducerea numarului de asociati sub limita stabilita de lege, daca aceasta nu a fost completat
timp de trei luni;
(2) Prin hotararile judecatoresti, la cererea oricarei persoane interesate, atunci cand :
2.1 scopul sau activitatea federatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
2.2 realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrar ordinii publice;
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2.3 urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
2.4 a devenit insolvabila;
2.5 nu mai obtine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legii.
2.6 prin hotararea Adunarii Generale.
Articolul 121
(1) In cazul dizolvarii federatiei, lichidatorii se numesc de instanta judecatoreasca sau de Adunarea
Generala, dupa caz.
(2) Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Biroului Federal inceteaza.
(3) Lichidatorii, la intrarea in functie, efectueaza inventarul si incheie bilantul care sa constate situatia
exacta a activului si pasivului.
(4) Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale federatiei si
sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei acestora.
(5) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul Comisiei de cenzori.
Articolul 122
(1) Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile judiciare in curs, sa incaseze creantele, sa
plateasca creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, sa transfere si restul activului in bani, procedand la
vanzare prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs
de derulare.
Articolul 123
(1) In cazul dizolvarii federatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane
fizice.
(2) Aceste bunuri pot fi transmise catre persoanele juridice de drept privat sau de drept public cu
scop identic sau asemanator, potrivit conditiilor stabilite in Statut.
(3) Bunurile ramase in urma lichidarii vor putea fi transmise catre alte persoane de drept privat din
tara sau persoane de drept public reprezentand in Stat interesele servite de persoana juridica desfiintata in
urmatoarele conditii :
3.1 sa faca dovada ca vor continua realizarea scopului si obiectivelor care vizeaza dezvoltarea si
afirmarea boxului pe plan national si international;
3.2 sa fie constituit ca singurul organism national de specialitate, organizat cu respectarea
prevederilor Legii nr. 69/2000, a Regulamentului de punere in aplicare a acestei legi, cu reglementarile din
Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 in conformitate cu statutele si regulamentele Asociatiilor Internationale de
Box Amator si Profesionist si Asociatiilor Europene de Box Amator si Profesionist;
3.3 sa organizeze in continuare sistemul competitional national boxerilor cluburilor afiliate pentru
cresterea valorii si competitivitatii pe plan international;
3.4 sa respecte angajamentele asumate fata de organismele internationale reprezentative
Asociatiilor Internationale de Box Amator si Profesionist si Asociatiilor Europene de Box Amator si
Profesionist;
3.5 sa faca dovada posibilitatilor materiale de a dezvolta si moderniza bazele sportive si vor
imbunatati conditiile de practicare a boxului;
3.6 bunurile ramase vor fi transmise gratuit sau in folosinta, dupa caz, noii structuri sportive, in
concordanta cu normele legale.
(4) Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile
in conditiile alineatului (3), ele se atribuie de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau
asemanator.
(5) Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare -preluare, daca prin
acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.
Articolul 124
(1) Lichidatorii incheie operatiunile si remit celor in drept contul gestiunii numai dupa expirarea unui
termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii federatiei.
Articolul 125
(1) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna bilantul,
registrul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al
judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul federatia si sa indeplineasca toate procedurile de
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publicare si radiere din acest registru.
Articolul 126
(1) Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o
contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat iar lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor
in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele federatiei si ale
lichidarii, dupa aceasta fiind consideratie descarcati.
Articolul 127
(1) Federatia Romana de Box inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si
fundatiilor
(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta
descarcarea acestora de obligatiile asumate.

CAPITOLUL XVI
DISPOZITII FINALE
Articolul 128
(1)Federatia Romana de Box dispune de o structura executiva incadrata cu personal salariat si
colaboratori in probleme organizatorice, economice, administrative si in alte domenii, angajati permanent sau
temporar, in conditiile legii, in functie de volumul si complexitatea activitatilor
(2) Biroul Federal poate aproba suplimentarea sau reducerea statului de functiuni.
(3) Angajatii permanenti sunt incadrati prin concurs, iar colaboratorii pe baza de contract/conventie,
conform prevederilor legale.
(4) Atributiile profesionale ale personalului salariat, drepturile si obligatiile acestuia sunt prevazute in
Regulamentul de Organizare si Functionare al Federatiei Romane de Box, aprobat de Adunarea Generala si
detaliate in fisa postului.
Articolul 129
(1) In orice situatie de necesitate, cu avizul Agentiei Nationale pentru Sport , Biroul Federal este
abilitat sa opereze modificari in statut, modificari ce vor fi supuse spre adoptare in cadrul primei Adunari
Generale.
Articolul 130
(1) Incalcarea dispozitiilor prevazute in Legea Educatiei Fizice si Sportului atrage raspunderea
disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
(2) Contraventiile cuprinse la articolul 69 din lege sunt sanctionate cu amenzi prevazute la articolul
70 al carui cuantum va fi actualizat prin hotarari ale Guvernului.
(3) In cazul savarsirii repetate a contraventiilor, pe langa amenda, se vor aplica si sanctiunile
specifice prevazute in Regulamentul de disciplina al Federatiei Romane de Box.
Articolul 131
Nerespectarea Statutului, a regulamentelor si hotararilor Federatiei Romane de Box atrage dupa
sine aplicarea sanctiunilor prevazute in reglementarile federatiei si ale Agentiei Nationale pentru Sport in
conformitate cu legislatia in vigoare.
Articolul 132
(1) Federatia Romana de Box este obligata ca pana la data de 30 ianuarie sa transmita Agentiei
Nationale pentru Sport , raportul pentru anul precendent care va cuprinde date referitoare la activitatea
desfasurata, modul de indeplinire a obiectivelor si de realizare a obligatiilor asumate in contractul incheiat cu
Agentia.
(2) Dupa caz, vor fi prezentate si date referitoare la :
2.1 modificari survenite la statutul si regulamentele organismelor internationale la care federatia este
afiliata ;
2.2 activitatea reprezentantilor Romaniei alesi in organismele internationale.
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Articolul 133
Activitatea Federatiei Romane de Box, ca organism de utilitate publica, se desfasoara sub
autoritatea Agentiei Nationale pentru Sport , in conformitate cu prevederile Legii educatiei fizice si sportului
nr. 69/2000 si cu legislatia statului roman.
*
*

*

Prezentul statut contine modificarile aduse Statutului anterior ( aprobat in 18 martie 2008 ). Aceste
modificari au fost adoptate de Adunarea Generala din 03 aprilie 2009 - Bucuresti si sunt in conformitate cu
Legea educatiei fizice si sportului.
Modificarile respective au fost cuprinse in Actul aditional care a fost avizat de Ministerul Tineretului si
Sportului si autentificat sub Nr. 861 / 13 aprilie 2009 In baza sentintei civile Nr.13 din 25.05.2009 a
Tribunalului Bucuresti Sectia a-V-a Civila Actul aditional a fost inregistrat in registrul special de la Grefa
Tribunalului.
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