STATUTUL
FEDERAŢIEI ROMÂNE DE AUTOMOBILISM SPORTIV
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1.
(1) Potrivit Legii, sportul este activitate de interes naţional, sprijinit de Statul Român, iar
Federaţiile sportive naţionale sunt structuri sportive de interes naţional şi de utilitate publică.
(2) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV, numită în continuare prescurtat
F.R.A.S., organizată în condiţiile Legii nr. 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului, Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi Decretului nr. 31/1954 privitor la
persoanele fizice şi persoanele juridice, este singura structură sportivă de interes naţional
specializată pentru automobilismul sportiv.
(3) F.R.A.S. a fost înfiinţată în baza încheierii nr. 333/2005 a Tribunalului Cluj, pronunţată în
şedinţa publică din 3 august 2005, a Autorizaţiei de funcţionare nr. 321/12.10.2005 şi a
Certificatului de Identitate Sportivă nr. B/C/00002/2005/, eliberat de Agenţia Naţională pentru
Sport.
(4) F.R.A.S. este structură sportivă de interes naţional, persoană juridică de drept privat, de
utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ.
(5) F.R.A.S. este constituită prin asocierea cluburilor sportive cu secţii de automobilism şi a
asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de automobilism, recunoscute în condiţiile
legii şi care recunosc şi respectă Statutul şi regulamentele Federaţiei.
(6) F.R.A.S. este unica structură sportivă de interes naţional autorizată să reglementeze, să
organizeze, să controleze şi să coordoneze întreaga activitate de automobilism sportiv
desfăşurată pe teritoriul României.
(7) În cadrul F.R.A.S. şi în întreaga activitate automobilistică din România nu este permisă
discriminarea politică, religioasă, sexuală sau rasială.
(8) Influenţele politice în automobilismul sportiv sunt interzise. Pe timpul participării la
activităţile de automobilism sportiv din România, toate persoanele fizice sau juridice
angajate politic se supun regulamentelor şi hotărârilor F.R.A.S.
Art. 2.
(1) F.R.A.S. funcţionează potrivit legislaţiei române în materie şi Statutului propriu şi este
organizată după modelul şi structura Federaţiei Internaţionale a Automobilului (F.I.A.),
organism mondial care emite regulamente-cadru pentru toate probele specifice ramurii de
automobilism sportiv, pentru competiţiile interstatale pe care le patronează.
(2) F.R.A.S. poate fi, prin voinţa membrilor săi, membră a unor organisme naţionale şi
internaţionale de profil, în condiţiile de afiliere stabilite în statutul organizaţiilor respective şi
ale legislaţiei interne şi internaţionale în materie.
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Art. 3.
Durata de funcţionare a F.R.A.S. este pe o perioadă nedeterminată.
Art.4.
(1) Sediul F.R.A.S. este în Bucureşti, str. Popa Savu, nr. 7, sector 1.
(2) Sediul F.R.A.S. poate fi schimbat în orice locaţie din ţară prin hotărârea Consiliului
Federal luată în condiţiile prezentului Statut.
Art.5.
(1) F.R.A.S. are siglă/emblemă şi ştampilă proprii, aprobate ori, după caz, modificate de
Adunarea Generală, în condiţiile legii. Emblema este cea prezentată în anexă, care face
parte din Statutul Federaţiei.
(2) F.R.A.S. deţine exclusivitatea pentru dreptul de folosinţă asupra siglei/emblemei,
ştampilei, precum şi asupra oricăror elemente de identificare proprii.
(3) Însemnele F.R.A.S. pot fi folosite pe toate documentele emise de Federaţie, precum şi
pe echipamentele şi materialele de promovare utilizate ori emise de aceasta, pe materialele
de concurs şi în oricare din situaţiile permise de lege şi regulamente.
(4) Însemnele sunt proprietatea F.R.A.S., în condiţiile legii şi nu pot fi folosite de alte
persoane fizice sau juridice fără acordul scris al acesteia.
(5) Emblema F.R.A.S. este înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
Art.6.
(1) Patrimoniul iniţial al F.R.A.S. este constituit dintr-un activ patrimonial în valoare de 700 lei
şi este alcătuit din aportul în bani al asociaţilor, subscris şi vărsat în numerar.
(2) Patrimoniul iniţial al F.R.A.S. va fi modificat potrivit prevederilor şi competenţelor stabilite
prin prezentul Statut, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.
(3) Întregul patrimoniu al F.R.A.S. va fi evidenţiat şi păstrat, în conformitate cu legislaţia
română în materie, pe numele Federaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor
acesteia.
CAPITOLUL II. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE FEDERAŢIEI
Art. 7.
(1) Scopul F.R.A.S. este să administreze, să coordoneze, să organizeze şi să promoveze
întreaga activitate de automobilism sportiv desfăşurată pe teritoriul României, în interesul
membrilor afiliaţi şi pentru atragerea de noi practicanţi ori susţinători şi simpatizanţi ai
sportului automobilistic.
(2) Prin “automobilism sportiv” se înţelege ramura de sport care cuprinde totalitatea probelor
sportive care se desfăşoară pe automobile de competiţie. Automobilele de competiţie sunt
automobile de construcţie specială sau adaptate ulterior dintr-un model de serie, în vederea
utilizării acestora la întreceri cu caracter sportiv. În automobilismul sportiv sunt utilizate toate
tipurile de vehicule terestre motorizate, a căror deplasare este controlată de conducător de
la volanul vehiculului respectiv şi care prin construcţie rulează pe trei sau mai multe roţi, din
care cel puţin una este viratoare. De asemenea, în conformitate cu prevederile Federaţiei
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Internaţionale a Automobilului, se încadrează la acest capitol şi simulatoarele special
construite pentru pregătirea şi dezvoltarea abilităţilor sportivilor. Fac excepţie, neputând fi
utilizate, transformate ori modificate pentru participarea la competiţii automobilistice,
vehiculele din categoria autobuzelor, microbuzelor, autorulotele, ambulanţele, vehiculele
industriale grele sau cele agricole, camioanele cu remorcă, vehiculele militare, vehiculele cu
şenile, motocicletele cu ataş, triciclurile şi mototriciclurile cu ghidon.
a) Automobilismul sportiv, recunoscut oficial în România ca ramură sportivă, cuprinde toate
întrecerile, competiţiile, concursurile, paradele, evenimentele, manifestările - singulare sau
din cadrul campionatelor, cupelor, trofeelor, seriilor - întrecerile locale, judeţene
(intrajudeţene), regionale (interjudeţene), naţionale, internaţionale, desfăşurate pe teritoriul
României, care se finalizează prin stabilirea unui record, clasament sau ierarhii, atribuit de
organizatori participanţilor pe automobile de competiţie, pe baza criteriilor impuse şi
acceptate de aceştia, anterior începerii întrecerii respective.
b) În funcţie de tipul vehiculului utilizat, de suprafaţa de rulare pe care se desfăşoară
întrecerea sau de regulamentele specifice, automobilismul sportiv cuprinde o serie de probe
specifice, fără a fi limitate la acestea, după cum urmează: raliuri, viteză în coastă, viteză pe
traseu montan, viteză pe circuit, karting, offroad, crosscountry sau totteren, rallyraid, autotrial,
slalom, slalom paralel, super slalom, super rally, time attack, anduranţă, rallycross,
autocross, accelerare, dragster, dragracing, urbanracing, drifting, digital motosport,
competiţii demonstrative, de îndemânare, parade, rally-show, competiţii pentru stabilire de
recorduri, competiţii de automobile de formulă, alte automobile monopost, monoplas sau
biplas, competiţii de turisme, superturisme, Production/Super Car, Touring Car, Kit Car,
World Rally Car, automobile GT, automobile prototip, kart, buggy, SSV (Side by Side Vehicle)
automobile cu energie alternativă, hibride, automobile diesel, biodiesel, gas, electrice,
automobile de teren, automobile istorice, camioane, simulatoare, competiţii rutiere, pe sol
neamenajat, pe piste special amenajate, pe autodrom, kartodrom, în poligoane sau pe
stadioane, pe zăpadă, pe gheaţă, asfalt, macadam, pe drumuri forestiere sau pe teren
accidentat sau în mediul online.
c) Comisiile Naţionale de specialitate din cadrul F.R.A.S. gestionează Campionatele
Naţionale pe domenii de activitate (pe probe specifice) şi coordonează activităţile din cadrul
uneia sau mai multor astfel de probe sportive de automobilism, pe baza regulamentelor
naţionale specifice, elaborate după regulamentele cadru corespunzătoare ale F.I.A. şi
aprobate de Consiliul Federal.
(3) Titulatura oficială de Campionate Naţionale, Cupe ale României, Trofee Naţionale,
Campionate Interjudeţene, Regionale, Intercluburi, în general a tuturor campionatelor şi a
oricărui tip de competiţie oficială de automobilism sportiv al cărei traseu depăşeşte geografic
raza unui judeţ şi a competiţiilor la care este permisă participarea sportivilor legitimaţi la
structuri sportive din afara judeţului aparţine F.R.A.S.
(4) Titulatura oficială de Campionat Judeţean, Cupă sau Trofeu judeţean, în general a
oricărui tip de competiţie locală, intrajudeţeană, al cărei traseu se limitează geografic la raza
unui judeţ şi la care pot participa oficial şi pot fi clasaţi numai sportivi, echipe şi/sau structuri
sportive înregistrate în judeţul respectiv, aparţine asociaţiei judeţene oficial recunoscute şi
afiliate F.R.A.S., în baza acordului de delegare a puterii sportive aprobat de Consiliul
Federal al F.R.A.S., conform dispoziţiilor legale în vigoare. Campionatele şi competiţiile
locale, judeţene nu pot conţine în titulatură simboluri naţionale, sintagma “al României”,
“Naţional” şi altele asemenea.
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(5) F.R.A.S. deţine exclusivitatea drepturilor de reclamă, de publicitate şi de transmisii
televizate şi/sau radiofonice la competiţiile care se desfăşoară sub autoritatea Federaţiei.
a) F.R.A.S. garantează sportivilor participanţi, structurilor sportive afiliate la care aceştia sunt
legitimaţi şi structurilor sportive afiliate organizatoare de competiţii, dreptul la propria imagine
şi libertatea de a se promova prin mijloace specifice, în condiţiile legii.
b) F.R.A.S. este unicul proprietar şi deţinător al tuturor drepturilor de producţie, difuzare sau
preluare a imaginilor statice şi în mişcare, înregistrate şi difuzate ori distribuite pe orice fel de
suport, al drepturilor de publicare pe internet, de sponsorizare, marketing, merchandising,
promovare, licenţiere, sublicenţiere, legate de Campionatele, Cupele, Trofeele oficiale de
nivel naţional, pentru toate tipurile de competiţii descrise la alineatul 2, pentru evenimentele
ocazionate de festivitatea de premiere de sfârşit de an, Gala Campionilor, în general pentru
toate evenimentele organizate şi patronate de F.R.A.S., pentru întreg conţinutul site-ului
oficial al F.R.A.S. (www.fras.ro) şi al mesajelor din corespondenţa internă sau cea înspre şi
dinspre membrii afiliaţi.
c) Asociaţiile Judeţene recunoscute oficial şi afiliate F.R.A.S. deţin drepturi similare pentru
competiţiile pe care le organizează sau tutelează, în baza acordului de delegare a puterii
sportive aprobat de Consiliul Federal al F.R.A.S., potrivit legislaţiei în vigoare.
(6) F.R.A.S. este abilitată să fructifice şi/sau să cedeze în interesul membrilor afiliaţi, oricare
din drepturile sale exclusive prevăzute la alin. (5) lit. b), cu condiţia ca acestea să fie utilizate
în scopul îmbunătăţirii şi promovării imaginii F.R.A.S., a competiţiilor şi a campionatelor
gestionate de F.R.A.S., a sportului automobilistic românesc sau a celui internaţional
desfăşurat pe teritoriul României, să fie corect şi complet menţionate clasamentele oficiale şi
denumirea competiţiilor şi a campionatelor din care acestea fac parte. Efectele cedării
acestor drepturi se repartizează între structurile sportive afiliate, la decizia Consiliului
Federal, pe baza reglementărilor elaborate de comisia de specialitate a F.R.A.S. (Comisia
de Mediatizare).
Art. 8.
În realizarea scopului său, F.R.A.S. are următoarele obiective principale:
a) să încurajeze practicarea automobilismului sportiv în toate formele sale, să susţină
proiectele şi iniţiativele care pot contribui la dezvoltarea acestuia, să conserve şi să
promoveze unitatea mişcării automobilistice naţionale, să protejeze interesele morale şi
materiale ale membrilor afiliaţi.
b) să reglementeze organizarea evenimentelor sportive de automobilism, să promoveze
derularea acestora în spirit de fair-play, în condiţii de securitate pentru practicanţi, pentru
arbitri şi pentru spectatori şi în deplin respect pentru protecţia mediului înconjurător.
c) să promoveze practicarea automobilismului sportiv în cadru organizat, în special în rândul
tineretului, contribuind astfel la reducerea accidentelor rutiere cauzate de lipsa de experienţă
a acestora în conducerea automobilului.
d) să apere drepturile şi interesele membrilor afiliaţi, ale sportivilor, organizatorilor, arbitrilor,
suporterilor, să-I reprezinte pe aceştia în faţa autorităţilor şi în faţa oricărei structuri publice
sau private, să-i protejeze de orice fel de abuzuri.
e) să elaboreze întregul cadru normativ al activităţii de automobilism sportiv respectând
prezentul Statut şi legislaţia în vigoare, să arbitreze competiţiile sportive, să judece orice fel
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de diferende sau litigii din cadrul acestei activităţi, să elaboreze regulamentul disciplinar pe
baza căruia să sancţioneze practicile neregulamentare şi nestatutare, atitudinea nesportivă
şi violentă în sport.
f) să dezvolte relaţii de colaborare cu federaţiile corespondente ale altor state, să încurajeze
participarea sportivilor români la competiţii din afara graniţelor României şi să invite pe bază
de reciprocitate sportivii străini să participe la competiţiile din România, să organizeze
schimburi de experienţă pentru oficiali, arbitri şi comisari tehnici, să stabilească relaţii de
cooperare cu orice alte organizaţii de profil, în folosul dezvoltării şi modernizării
automobilismului sportiv românesc.
g) să obţină recunoaştere internaţională pentru sportul automobilistic românesc şi pentru
F.R.A.S., pe durată nedeterminată, prin afiliere ca membru cu drepturi depline la Federaţia
Internaţională a Automobilului.
CAPITOLUL III. ATRIBUŢIILE FEDERAŢIEI
Art. 9.
În realizarea scopului şi obiectivelor sale, F.R.A.S. are următoarele atribuţii:
a) elaborează strategia naţională de dezvoltare şi modernizare a automobilismului sportiv
din România.
b) controlează aplicarea strategiei naţionale de către membrii afiliaţi, de structurile sportive
legal constituite cu secţii de automobilism sportiv, de către toţi organizatorii de competiţii, de
arbitrii, oficialii şi sportivii licenţiaţi pentru automobilismul sportiv, piloţi şi copiloţi, de agenţii
economici autorizaţi, certificaţi ori licenţiaţi pentru activităţi specifice din domeniul
automobilismului sportiv.
c) autorizează, coordonează, organizează sau supraveghează organizarea şi desfăşurarea
competiţiilor de automobilism pe teritoriul României, cu respectarea normelor şi
regulamentelor naţionale, elaborate după standarde F.I.A. şi după modele ale ţărilor
avansate recunoscute internaţional, în concordanţă cu prevederile prezentului Statut şi cu
dispoziţiile legale în materie.
d) elaborează sistemul competiţional intern, regulamentele, instrucţiunile şi normele tehnice,
organizatorice, disciplinare, financiare, precum şi orice alte reglementări necesare activităţii
de automobilism sportiv desfăşurat pe teritoriul României; urmăreşte şi controlează aplicarea
întregului cadru normativ specific, la nivel naţional.
e) eliberează licenţe sportivilor, organizatorilor de competiţii automobilistice şi altor entităţi
care îşi desfăşoară activitatea în domeniul automobilismului sportiv.
f) autorizeaza, certifică sau licenţiază, după caz:
- agenţii economici sau structurile sportive care au în obiectul de activitate construcţia,
repararea, întreţinerea şi verificarea tehnică periodică a automobilelor de competiţii,
dezmembrarea acestora sau comercializarea de piese, subansamble şi accesorii specifice
automobilelor de competiţii, comercializarea de echipamente de securitate pentru piloţi sau
pentru automobile, a echipamentelor specifice de stingerea incendiilor.
- şcolile de iniţiere şi pregătire a sportivilor apţi pentru competiţii automobilistice, şcolile de
pilotaj sportiv auto, şcolile de conducere defensivă, şcolile de antrenori, monitori, instructori,
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manageri sportivi, arbitri, comisari sportivi, cronometrori, comisari tehnici, mecanici şi maiştri
de service şi asistenţă tehnică pentru competiţii auto.
- orice structură economică sau sportivă de pe teritoriul României prestatoare de servicii în
domeniul automobilismului sportiv.
- prin Comisiile Federale de specialitate - Medicală şi cea de Securitate - cadrele medicale
specializate în prestarea serviciilor medicale pentru competiţiile automobilistice şi celelalte
persoane sau structuri specializate, responsabile cu asigurarea securităţii competiţiilor
automobilistice de pe teritoriul României.
g) certifică orice fel de aparatură de măsură şi control utilizată în activitatea de automobilism
sportiv din România, abilitează personalul apt să le utilizeze, să le calibreze sau
recondiţioneze, autorizează sistemele de măsurare. Intră în această categorie orice fel de
dispozitiv legal, regulamentar sau sistem din care acesta face parte, care prin indicaţia sa
poate influenţa clasamentul oficial al unei competiţii, între care: aparatura de start-sosire şi
cronometraj, transponderele, programele de calcul destinate întocmirii clasamentelor,
aparatele de măsură şi control, sculele şi dispozitivele utilizate la verificările tehnice,
cântarele de orice fel, dispozitivele de control al combustibilului sau utilizat în competiţii,
sistemele de navigaţie şi sistemele de transmitere şi înregistrare de date ori cele de
comunicaţii către şi dinspre oficialii competiţiei, altele asemenea.
h) eliberează licenţe şi/sau legitimaţii arbitrilor, coordonează activitatea acestora potrivit
regulamentului Comisiei Centrale de Arbitri (C.C.A.), autorizează oficialii şi alte categorii de
personal specific sportului automobilistic, organizează în colaborare cu C.C.A. şi Colegiile
judeţene sau cu organizaţiile specializate, cursuri de formare şi perfecţionare a acestora la
nivel naţional, examinează, promovează sau retrogradează, deleagă, selecţionează,
sancţionează sau premiază arbitrii.
i) elaborează şi realizează ori, după caz, avizează planurile privind selecţia, pregătirea,
susţinerea financiară şi participarea sportivilor şi tehnicienilor români la competiţii
internaţionale sub forma reprezentativelor naţionale ori a reprezentativelor de club.
j) exercită puterea disciplinară în termenii prevăzuţi în prezentul Statut şi potrivit dispoziţiilor
legale în materie.
k) întreprinde măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei, pentru promovarea spiritului
de fair-play şi a toleranţei în activitatea sportivă.
l) promovează măsurile de prevenire şi control împotriva folosirii substanţelor interzise şi a
metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a
sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor automobilistice.
m) colaborează cu instituţii abilitate ale statului, cu alte organizaţii acreditate, pentru
formarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul sportului automobilistic.
n) promovează imaginea Federaţiei şi a competiţiilor patronate de aceasta, prin mijloace
specifice, acreditează jurnalişti, fotografi, cameramani, operatori de televiziune, la nivel
naţional.
o) administrează şi gestionează mijloacele materiale şi financiare aflate în patrimoniul
Federaţiei după necesităţile acesteia, în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi cu
alte dispoziţii legale în materie.
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p) reprezintă şi apără interesele automobilismului sportiv românesc în raporturile cu
persoanele fizice sau/şi persoanele juridice, române sau străine, în condiţiile legii.
r) organizează sistemul de informare şi documentare a membrilor săi prin mijloace specifice;
iniţiază şi participă la dezbateri, colocvii, conferinţe, congrese şi alte manifestări specifice
activităţii automobilistice, în ţară sau în străinătate.
s) acordă titlurile de Campioni Naţionali ai României pe probe de automobilism sportiv, titluri
sportive, premii sau recompense de orice natură.
t) asigură mijloacele financiare şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin efort
propriu sau prin contribuţii ale persoanelor fizice sau juridice, prin sponsorizări, parteneriate,
finanţări, cofinanţări, accesări de fonduri europene sau ale altor organizaţii internaţionale,
autorizări sau certificări ale agenţilor economici sau ale structurilor sportive care desfăşoară
activităţi specifice de automobilism sportiv, prin orice alte activităţi şi acţiuni realizate în
condiţiile legii.
u) organizează şi actualizează baza de date a Federaţiei pentru întreaga activitate de
automobilism sportiv din România.
Art. 10.
În realizarea atribuţiilor sale, pentru organizarea, desfăşurarea şi asigurarea bazei materiale
şi a resurselor financiare necesare activităţii automobilistice specifice, F.R.A.S. şi membrii
săi vor colabora cu organul administraţiei publice centrale de specialitate, cu alte organizaţii
guvernamentale şi neguvernamentale, centrale şi locale, cu agenţi economici, sponsori,
susţinători, precum şi alte categorii de persoane fizice şi juridice, române ori străine, în
condiţiile legii.
Art. 11.
F.R.A.S. exercită supravegherea şi controlul membrilor săi în condiţiile prezentului Statut,
prevederilor legii şi competenţelor delegate de organul administraţiei publice centrale de
specialitate.
Art. 12.
F.R.A.S. soluţionează litigiile dintre membrii săi ori dintre aceştia şi organele Federaţiei, în
limitele prevederilor prezentului Statut şi pe baza regulamentelor sale.
CAPITOLUL IV. MEMBRII FEDERAŢIEI. AFILIERE. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
Art. 13.
F.R.A.S. poate avea următoarele categorii de membri cu drept de vot deliberativ:
a) fondatorii - persoanele juridice care au participat la constituirea Federaţiei şi au contribuit
la formarea patrimoniului social iniţial.
b) membrii asociaţi - persoanele juridice structuri sportive afiliate ulterior constituirii
Federaţiei, a căror afiliere a fost ratificată de Adunarea Generală.
Art. 14.
F.R.A.S. poate avea următoarele categorii de membri fără drept de vot deliberativ:
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(1) Membrii de Onoare: Adunarea Generală a F.R.A.S. poate alege la propunerea Consiliului
Federal, Membri de Onoare - persoane fizice cu merite deosebite în activitatea
automobilistică sau care au adus servicii deosebite Federaţiei şi sportului automobilistic.
Calitatea de Membru de Onoare se acordă pe durată nedeterminată.
a) Adunarea Generală a F.R.A.S. poate alege, la propunerea Consiliului Federal, un
Preşedinte de Onoare - persoană fizică cu merite deosebite în sportul automobilistic şi/sau
personalitate care a adus sau poate aduce servicii deosebite Federaţiei. Calitatea de
Preşedinte de Onoare se acordă până la următoarea şedinţă a Adunării Generale de alegeri,
dată la care Preşedintele de Onoare devine automat Membru de Onoare sau poate fi
reconfirmat în funcţie.
b) Membrii de Onoare şi Preşedintele de Onoare nu pot fi sportivi, organizatori, oficiali în
activitate.
c) Preşedintele de Onoare şi Membrii de Onoare sunt invitaţi la Adunările Generale, pot
conduce dezbaterile, pot lua cuvântul, dar nu au drept de vot şi nu pot fi propuşi, respectiv
aleşi, în nicio funcţie executivă.
d) În cazul în care vor fi aleşi mai mult de cinci Membri de Onoare, aceştia vor constitui
Senatul, structură a F.R.A.S. cu rol consultativ şi cu atribuţii de reprezentare. Senatul
F.R.A.S. este condus de Preşedintele de Onoare sau de Preşedintele Executiv, după caz.
(2) Membrii asociaţi - persoane juridice structuri sportive afiliate ulterior constituirii Federaţiei,
a căror afiliere nu a fost ratificată de Adunarea Generală.
Art. 15.
(1) Afiliere. Poate deveni membru al F.R.A.S. orice structură sportivă cu personalitate
juridică, legal constituită, recunoscută oficial în condiţiile legii şi care are înscris în obiectul
de activitate automobilismul sportiv ca ramură sportivă, ori una sau mai multe probe ale sale,
în conformitate cu art. 7 din prezentul Statut. Structurile sportive devin membri ai F.R.A.S.
prin efectul afilierii la aceasta.
(2) F.R.A.S. reglementează condiţiile de afiliere prin regulament de afiliere, aprobat de
Consiliul Federal, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi a Statutului.
a) În scopul obţinerii calităţii de membru, structurile sportive vor completa şi înregistra
cererea tip de afiliere la Secretariatul F.R.A.S., cerere prin care solicită afilierea şi prin care
solicitantul, împuterniciţii şi membrii acesteia persoane fizice sau juridice se obligă să
recunoască şi să respecte Statutul F.R.A.S., regulamentele, normele şi hotărârile acesteia,
obligaţie care trebuie menţionată în statutul structurii sportive respective.
b) La cererea de afiliere se anexează înscrisurile doveditoare menţionate în actele
normative care au stat la baza constituirii structurii sportive, precum şi orice alte date sau
documente solicitate suplimentar de Federaţie.
c) Afilierea va fi admisă cu titlu provizoriu, cu majoritate de voturi de către Consiliul Federal,
urmând a deveni definitivă prin ratificarea în Adunarea Generală.
d) Structurii sportive neadmise i se va aduce la cunoştinţă termenul după care poate depune
o nouă cerere de afiliere şi motivul respingerii.
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e) Structurile sportive a căror afiliere hotărâtă de Consiliul Federal poate fi ratificată de
Adunarea Generală au toate drepturile şi obligaţiile celorlalţi membri, cu excepţia dreptului la
vot.
f) În cazul în care structura sportivă afiliată de Consiliul Federal nu obţine validarea Adunării
Generale, acesteia i se acordă calitatea de “membru afiliat provizoriu” până când se
soluţionează obiecţiunile Adunării Generale, un nou vot majoritar fiind necesar pentru
obţinerea calităţii de membru afiliat cu drepturi depline. La a doua invalidare în Adunarea
Generală, structurii sportive în cauză i se retrage calitatea de membru afiliat provizoriu.
Consiliul Federal decide şi înscrie pe documentul de retragere a calităţii de membru
termenul la care structura sportivă respectivă poate relua procedurile de afiliere.
g) Afilierea unei structuri sportive nu poate fi făcută direct de Adunarea Generală.
h) Structura sportivă exclusă din rândurile membrilor F.R.A.S. nu poate solicita reafilierea
mai devreme de 2 ani de la data excluderii, dacă în hotărârea de excludere nu este
specificată o perioadă mai lungă.
(3) Structurile sportive afiliate vor împuternici, pe bază de mandat scris, persoanele fizice
desemnate să le reprezinte în raporturile cu Federaţia.
(4) Modificările intervenite în actul constitutiv sau în statutul structurii sportive afiliate,
precum şi ale datelor pe baza cărora a fost dobândită calitatea de membru afiliat, vor fi
notificate obligatoriu Federaţiei în maximum 30 de zile de la producerea schimbărilor, sub
sancţiunea amendării, suspendării sau excluderii structurii sportive respective din rândul
membrilor F.R.A.S.
Art. 16.
(1) Calitatea de membru al F.R.A.S. se pierde/încetează în următoarele situaţii:
a) ca urmare a dizolvării şi lichidării structurii sportive ori a desfiinţării secţiei de
automobilism din cadrul acelei structuri sportive, atestată printr-un act administrativ emis de
instanţele judecătoreşti, de autoritatea centrală pentru sport ori de conducerea sau de
lichidatorul respectivei structuri sportive.
b) prin retragerea membrului din Federaţie, la cerere, însoţită de Hotărârea de retragere din
Federaţie a Adunării Generale a asociaţilor respectivei structuri.
c) ca urmare a neachitării cotizaţiei pe doi ani consecutiv sau a neîndeplinirii altor obligaţii
financiare angajate faţă de F.R.A.S. pe mai mult de un an de la termenul de plată stabilit în
documente.
d) ca urmare a revocării recunoaşterii ca structură sportivă, potrivit legii.
e) ca urmare a modificării Actului Constitutiv ori a Statutului, sau a oricăror date care au stat
la baza admiterii ca membru F.R.A.S., dacă acestea nu sunt ratificate în termen de Consiliul
Federal, conform art. 15.4.
f) ca urmare a excluderii membrului din Federaţie.
g) la a doua invalidare în Adunarea Generală, în condiţiile art. 15-2, lit. f.
(2) Excluderea unui membru şi radierea din evidenţele F.R.A.S. este dispusă de Consiliul
Federal, după cum urmează:
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a) în situaţiile prevăzute la art. 16.1 lit. a, b, d, e şi g: pe baza documentelor menţionate,
înregistrate la Secretariatul F.R.A.S., Consiliul Federal ia act de dizolvarea sau de
retragerea structurii sportive şi de celelalte situaţii descrise care au condus la pierderea de
drept a calităţii de membru afiliat, după care dispune radierea acesteia din evidenţele
F.R.A.S.
b) în situaţia prevăzută de art. 16.1, lit. c: cu 30 de zile înainte de împlinirea termenelor de
întârziere specificate, Secretariatul F.R.A.S. notifică prin poştă, fax sau prin e-mail membrul
care nu şi-a îndeplinit obligaţiile financiare. Dacă în intervalul de 30 de zile de la data
notificării nu se reuşeşte recuperarea sumelor restante, Consiliul Federal dispune cu o
majoritate de șase din totalul de nouă voturi posibile, excluderea membrului respectiv şi
radierea acestuia din evidenţe.
(3) în cazul art. 16.1, lit. f: pentru abateri repetate ori pentru încălcarea legislaţiei în vigoare,
a Statutului F.R.A.S., a regulamentelor sau a hotărârilor Federaţiei, pentru iniţierea sau
participarea la acţiuni de natură să pună în pericol autonomia, integritatea şi unitatea
F.R.A.S., pentru litigii în instanţele civile legate de automobilismul sportiv, pentru orice alte
acţiuni care pot aduce prejudicii materiale, morale sau de imagine Federaţiei, Comisia de
Disciplină a F.R.A.S. se sesizează din oficiu şi audiază împuterniciţii structurii sportive în
cauză. În baza hotărârii Comisiei de Disciplină sau în baza hotărârii definitive şi irevocabile a
Comisiei de Apel, Consiliul Federal suspendă, cu majoritatea de şase din nouă voturi
posibile, structura sportivă respectivă din drepturile de membru afiliat şi va propune Adunării
Generale excluderea acesteia. Excluderea şi radierea din evidenţe este hotărâtă de
Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Federal.
De asemenea, în baza hotărârii Comisiei de Disciplină sau în baza hotărârii definitive şi
irevocabile a Comisiei de Apel în care s-a dispus excluderea definitivă din activitatea
competiţională sau declararea “persona non grata”, adică persoană neagreată în structurile
afiliate F.R.A.S., care nu mai are dreptul să ia parte la activitatea de automobilism sportiv în
nicio calitate, Consiliul Federal suspendă, cu majoritatea de şase din nouă voturi posibile,
persoana fizica respectivă din drepturile acesteia, conform sancţiunii aplicate şi va propune
Adunării Generale validarea sau invalidarea sancţiunii.
(4) Excluderea unui membru afiliat, excluderea definitivă din activitatea competiţională sau
declararea “persona non grata”, adică persoană neagreată în structurile afiliate F.R.A.S.,
care nu mai are dreptul să ia parte la activitatea de automobilism sportiv în nicio calitate, nu
poate fi supusă la vot direct în Adunarea Generală la solicitarea altui membru afiliat sau a
altor participanţi la şedinţă. Solicitarea de excludere a unei structuri sportive din rândul
membrilor afiliaţi trebuie adresată Consiliului Federal, care va sesiza la rândul său Comisia
de Disciplină, urmând ca situaţia să fie cercetată, analizată, iar dacă cererea se dovedeşte
întemeiată, să se parcurgă întreaga procedură prevăzută de art. 16 (3).
(5) În cazul retragerii ori excluderii, taxele şi cotizaţiile depuse în contul F.R.A.S. nu se
restituie.
Art. 17.
Membrii F.R.A.S. au următoarele drepturi:
a) să participe şi să-şi exercite dreptul de vot la Adunările Generale, în condiţiile prezentului
Statut.
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b) să propună candidaţi care pot fi aleşi în organele de conducere şi control ale Federaţiei
ori în alte organisme şi comisii ale acesteia.
c) să participe ca structuri sportive la acţiunile organizate de Federaţie. Sportivii legitimaţi la
structurile sportive afiliate F.R.A.S. au dreptul de a participa la competiţiile oficiale de nivel
naţional, interjudeţean, regional şi la competiţiile locale organizate pe raza judeţului în care
structura respectivă îşi are sediul. Sportivii legitimaţi la structurile sportive afiliate la
asociaţiile judeţene pot participa în baza licenţei de pilot/copilot eliberate de F.R.A.S., la
competiţiile locale, intrajudeţene, tutelate de asociaţia respectivă. Sportivii legitimaţi la o
structură sportivă suspendată sau exclusă în timpul sezonului competiţional din rândul
membrilor F.R.A.S. pot fi clasaţi la finele Campionatelor pe baza rezultatelor obţinute
anterior excluderii sau suspendării structurii respective, dacă sancţiunea aplicată nu prevede
altfel. Cu aprobarea F.R.A.S., sportivii structurii excluse sau suspendate pot participa
temporar sau definitiv, fără taxe de transfer, în numele altei structuri afiliate, clasificarea la
sfârşitul Campionatului făcându-se pe baza punctajului total acumulat.
d) să desfăşoare în mod autonom activităţi prevăzute în propriul statut cu certificarea/
acreditarea/licenţierea F.R.A.S. corespunzătoare, cum ar fi: organizarea de evenimente şi
competiţii sportive auto, înfiinţarea de şcoli de pilotaj sportiv auto, de ateliere de tip
autoservice specializate în pregătirea automobilelor pentru competiţii, a vehiculelor speciale,
a camioanelor, a dubelor tip atelier mobil, prestări de servicii de asistenţă tehnică la
competiţii, de comercializare a pieselor, echipamentelor şi accesoriilor tipice sporturilor cu
motor, altele asemenea, cu respectarea reglementărilor specifice F.R.A.S. şi în condiţiile
legii.
e) să facă propuneri pentru buna desfăşurare a activităţii F.R.A.S., să iniţieze sau să
participe la proiecte pentru bunul mers al activităţii de automobilism sportiv.
f) să se adreseze organelor de conducere, administrare şi control ale Federaţiei, să aibă
acces nediscriminatoriu la informaţiile autorizate a fi transmise către membri, să se
documenteze şi să beneficieze de consultanţă tehnică şi juridică a F.R.A.S.
g) să beneficieze de arbitrajul F.R.A.S. şi de căile de atac regulamentare.
h) orice alte drepturi ce decurg din prevederile prezentului Statut şi ale regulamentelor
F.R.A.S.
i) membrii Federaţiei îşi pierd drepturile, inclusiv pe cele de a fi reprezentaţi în Adunările
Generale şi de a vota, în condiţiile prezentului Statut şi în cazul în care structura sportivă
afiliată are obligaţii de plată neachitate la termen sau dacă se află sub incidenţa vreunei
sancţiuni aplicate de F.R.A.S. De asemenea, este incompatibilă cu calitatea de reprezentant
sau votant persoana care ca sportiv, arbitru, organizator, şef de echipă etc. sau structură pe
care o reprezintă, ori cea la care este înregistrat se află sub incidenţa vreunei penalizări sau
sancţiuni dictate de F.R.A.S.
Art. 18.
Membrii F.R.A.S. au următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile Statutului şi ale regulamentelor Federaţiei, precum şi hotărârile
organelor de conducere, administrare şi control.
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b) să reprezinte şi să promoveze cu demnitate interesele Federaţiei şi ale sportului
automobilistic şi să se abţină de la orice fel de acţiuni care ar putea aduce prejudicii morale,
materiale sau de imagine celorlalţi membri sau Federaţiei în ansamblu.
c) să permită şi să se supună controlului dispus de Federaţie.
d) să conserve şi să respecte scopul şi obiectivele propriului statut, pe baza căruia a fost
admis ca membru al Federaţiei.
e) să preia obligaţiile faţă de Federaţie pentru membrii lor persoane fizice: sportivi, şefi de
echipă, tehnicieni, alte funcţii şi meserii specifice, legitimaţi sau înregistraţi la structura
sportivă în cauză.
f) să-şi achite integral cotizaţia anuală, stabilită prin Normele Financiare, până la data de 30
martie a anului în curs. Depăşirea acestui termen are drept consecinţă pierderea temporară
a drepturilor de membru afiliat. După achitarea integrală a cotizaţiei şi a sumelor restante,
membrul afiliat suspendat din aceasta cauză îşi reintră în drepturi în condiţiile prezentului
Statut.
g) orice alte obligaţii ce decurg din prevederile prezentului Statut şi regulamentelor F.R.A.S.
CAPITOLUL V. ORGANELE DE CONDUCERE,
ADMINISTRARE ŞI CONTROL ALE FEDERAŢIEI
Art. 19.
Organele de conducere şi control ale F.R.A.S. sunt:
a) Adunarea Generală
b) Consiliul Federal
c) Comisia de Cenzori
Art. 20.
(1) Adunarea Generală, alcătuită din totalitatea membrilor afiliaţi, este organul de
conducere al F.R.A.S., ca for legislativ suprem.
a) Au dreptul de a fi reprezentaţi în Adunarea Generală membrii care nu au fost excluşi ori
suspendaţi ulterior afilierii, pe o perioadă care include data şedinţei respective. Dreptul de
reprezentare se transmite unei singure persoane fizice, în condiţiile prezentului Statut.
b) Cvorumul pe baza căruia se stabileşte dacă Adunarea Generală este statutar constituită
şi poate delibera reprezintă raportul dintre numărul persoanelor prezente cu drepturi de
reprezentare şi numărul total de membri afiliaţi. Prin persoană cu drept de reprezentare în
Adunarea Generală a F.R.A.S. se înţelege persoana care, în condiţiile prezentului Statut,
este în drept să reprezinte o structură afiliată cu drept de vot la momentul deschiderii
lucrărilor şedinţei sau care poate dobândi acest drept în timpul şedinţei respective. Persoana
care a primit drept de reprezentare la Adunarea Generală din partea unei structuri sportive
afiliate nu poate primi drepturi de reprezentare de la alte structuri sportive.
c) Membrii afiliaţi sunt obligaţi să nominalizeze şi să transmită Secretariatului F.R.A.S., cu
cel puţin 15 zile înainte de şedinţă, datele de identificare ale persoanei în drept să-i
reprezinte în Adunarea Generală.
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d) La Adunările Generale ale F.R.A.S. pot primi drept de reprezentare din partea unei
structuri sportive afiliate, următoarele categorii de persoane fizice, cu respectarea
prevederilor art. 17, lit. i:
- persoanele înscrise în actul constitutiv al structurii respective.
- reprezentanţii înscrişi în evidenţele F.R.A.S. conform art. 15.3, la începutul sezonului
competiţional dinaintea şedinţei de alegeri.
- sportivii legitimaţi la acea structură sportivă pe întregul sezon competiţional dinaintea
sedinţei de alegeri.
- arbitrii sau oficialii de pe raza judeţului unde structura respectivă îşi are sediul, cu condiţia
ca aceştia să fi participat în această calitate la cel puţin una din etapele Campionatelor
Naţionale, în sezonul competiţional dinaintea şedinţei respective.
e) Persoana cu drept de reprezentare a unei structuri sportive poate vota doar în numele
acelei structuri sportive. Votul prin corespondenţă, prin procură, mandat sau delegaţie, prin
telefon, telefax nu este admis. Este permis votul online în cazul adunărilor generale
desfăşurate prin videoconferinţă, în sistem online, în conformitate cu regulamentul stabilit de
Consiliul Federal pentru respectivele Adunări Generale.
(2) Norma de reprezentare la Adunarea Generală este de un vot pentru fiecare membru cu
drept de vot. La punctul de pe ordinea zi rezervat alegerilor din cadrul şedinţei unei Adunări
Generale de Alegeri, norma de reprezentare este de un vot pentru fiecare structură sportivă
activă, desemnată în acest sens prin regulamentul electoral, din rândul membrilor afiliaţi.
Prin structură sportivă activă se înţelege structura în drepturi, care:
- are calitatea de membru fondator al F.R.A.S.
- a organizat competiţii care au contat ca etape în Campionatele Naţionale în sezonul
dinaintea şedinţei şi precedentul.
- a legitimat şi licenţiat sportivi participanţi la competiţiile care au contat ca etape în
Campionatele Naţionale în sezonul dinaintea şedinţei şi precedentul.
Art. 21.
Competenţa Adunării Generale a F.R.A.S. cuprinde:
a) stabilirea şi aprobarea strategiei şi obiectivelor generale ale Federaţiei.
b) analiza activităţii desfăşurate şi aprobarea rapoartelor de activitate prezentate de Consiliul
Federal.
c) aprobarea anuală a execuţiei bugetare, a bilanţului contabil, a raportului Comisiei de
Cenzori şi descărcarea de gestiune a Consiliului Federal pentru anul precedent. Aprobarea
proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor.
d) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Federal, Comisiei de Cenzori şi Comisiei de
Apel.
e) modificarea actului constitutiv şi a Statutului.
f) aprobarea regulamentului disciplinar sau ratificarea modificărilor aduse acestuia de la
şedinţa precedentă.
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g) ratificarea afilierii noilor membri şi aprobarea propunerilor Consiliului Federal în privinţa
Membrilor ori a Preşedintelui de Onoare.
h) hotărârea privind dizolvarea şi lichidarea Federaţiei, precum şi destinaţia bunurilor
rămase după lichidare, în condiţiile dispoziţiilor legale în materie. Adunările care au pe
ordinea de zi dizolvarea şi lichidarea F.R.A.S. se desfăşoară după procedurile prevăzute
pentru Adunările Generale de Alegeri.
i) dreptul de control asupra Consiliului Federal şi Comisiei de Cenzori.
j) hotărârea privind aderarea sau retragerea, după caz, din organizaţii naţionale şi/sau
internaţionale.
k) hotărârea de excludere a unui membru la propunerea Consiliului Federal.
l) orice alte atribuţii date prin lege sau reieşite din prevederile prezentului Statut.
Art. 22.
(1) Adunarea Generală este convocată de Secretariatul Federal cu 30 de zile înaintea datei
stabilite de Consiliul Federal. Se comunică membrilor afiliaţi data, ora, locul şi ordinea de zi
a şedinţei.
a) Convocarea se face în scris, prin scrisoare cu confirmare de primire sau prin fax, e-mail,
prin orice alte mijloace electronice prin care este posibilă obţinerea confirmării de primire
şi/sau prin publicarea pe site-ul oficial al F.R.A.S. (www.fras.ro).
b) Secretariatul federal stabileşte şi publică pe site-ul oficial al F.R.A.S. lista membrilor şi a
persoanelor cu drept de reprezentare, lista structurilor sportive afiliate care nu au, dar pot
dobândi drept de vot ulterior publicării listelor ori în cadrul şedinţei respective. Cu 48 de ore
înainte de data şedinţei, listele se închid, pe baza extrasului de cont bancar al F.R.A.S.
Cotizaţiile şi sumele care ajung în contul F.R.A.S. după acest moment repun în drepturi
membrii respectivi ulterior şedinţei pentru care listele au fost închise.
c) Adunarea Generală este statutar constituită şi poate delibera în mod valabil de la prima
convocare, dacă se întruneşte cvorumul de 2/3, stabilit conform art. 20-1, lit. b.
d) Dacă la închiderea listelor se poate stabili cu certitudine imposibilitatea întrunirii
cvorumului necesar unei şedinţe de Adunare Generală, Consiliul Federal poate anula
şedinţa în preziua datei programate pentru desfăşurare, până la orele 17.00, declarând-o
Adunare Generală neconstituită statutar. Anunţul se face prin publicare pe site-ul oficial al
F.R.A.S. Consiliul Federal dispune o nouă convocare, în condiţiile prezentului Statut.
e) Cu 10 zile înaintea adunării generale, materialele de la ordinea de zi sunt puse la
dispoziţia membrilor Federaţiei cu drept de vot, prin fax, e-mail sau prin intermediul site-ului
oficial al F.R.A.S. (www.fras.ro)
f) Până în preziua şedinţei de Adunare Generală, membrii Federaţiei pot trimite în scris
propuneri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, însoţite de motivarea
propunerii respective. Propunerile vor fi analizate de Consiliul Federal întrunit înaintea
şedinţei de Adunare Generală, care aprobă sau respinge, după caz, modificarea ordinei de
zi.
(2) În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul necesar, se convoacă o nouă Adunare
Generală. Secretariatul Federal actualizează listele întocmite la convocările anterioare şi le
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publică pe site-ul F.R.A.S. Cu 48 de ore înainte de data şedinţei stabilită prin a doua sau a
treia convocare, după caz, listele se închid ca la convocările anterioare.
(3) Consiliul Federal stabileşte ordinea de zi. Desfăşurătorul şedinţei unei Adunări Generale
va cuprinde:
a) constatarea întrunirii cvorumului.
b) aprobarea ordinei de zi.
c) stabilirea prezidiului şi a secretarului de şedinţă care va întocmi procesul verbal.
d) ratificarea afilierii membrilor F.R.A.S., ori excluderea, dacă e cazul. Membrilor pentru care
afilierea a fost ratificată li se acordă legitimaţii, buletine de vot, acces la sistemul de vot
online etc. Membrii pentru care afilierea nu a fost ratificată dobândesc calitatea de “membru
afiliat provizoriu” şi pot continua să asiste la lucrările şedinţei, dar nu au drept de vot.
Membrii pentru care propunerea de excludere nu a fost ratificată de Adunarea Generală sunt
repuşi în drepturi ulterior şedinţei.
e) desemnarea unei comisii formate din 2-3 persoane însărcinate să numere şi să valideze
voturile valabil exprimate.
f) în cazul Adunărilor Generale periodice: prezentarea raportului de activitate a Consiliului
Federal, a bilanţului contabil, descărcarea de gestiune a Consiliului Federal.
g) în cazul Adunărilor Generale periodice: prezentarea sintezei raportului Comisiei de
Cenzori şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul care urmează şi supunerea
acestora spre aprobare.
h) dacă este cazul, aprobarea modificării Statutului.
i) dacă este cazul, supunerea la vot a unei moţiuni de neîncredere.
j) dacă este cazul, alegeri pentru funcţiile de conducere ale F.R.A.S.
(4) Şedinţele Adunărilor Generale ale F.R.A.S. sunt conduse de un prezidiu format din
Preşedintele de Onoare, Preşedintele Executiv, cei trei Vicepreşedinţi şi membrii prezenţi ai
Consiliului Federal. Aceştia pot conduce lucrările şedinţei pe rând, în funcţie de problema de
pe ordinea de zi, sau pot invita la cuvânt Membrii de Onoare şi în general orice alt
participant la şedinţă.
(5) Accesul în sala de şedinţă este permis pe baza actului de identitate, prin confruntare cu
listele finale publicate pe site-ul F.R.A.S. şi închise cu 48 de ore înainte de şedinţă. Pentru
şedinţele desfăşurate în sistem online, accesul pe platformă se face în baza acordului sau
mandatului de reprezentare, a dovezii dreptului de reprezentare, precum şi a celorlalte
documente cerute de Regulamentul de Desfăşurare al Adunării Generale stabilit de Consiliul
Federal.
a) În afara persoanelor cu drept de reprezentare, a delegatului autorităţii centrale pentru
sport, a membrilor Comisiei electorale, a membrilor Consiliului Federal, a membrilor de
onoare, a invitaţilor speciali, a jurnaliştilor acreditaţi, fotografi, cameramani sau a
personalului auxiliar necesar desfăşurării şedinţei, accesul altor persoane este permis numai
cu acordul scris al Consiliul Federal.
b) Pentru şedinţele desfăşurate cu prezenţa fizică a membrilor, legitimaţiile de vot vor fi
distribuite reprezentanţilor cu drept de vot şi ulterior, celor care au dobândit acest drept în
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timpul şedinţei. În cazul Adunărilor Generale de Alegeri, buletinele de vot pentru punctul de
pe ordinea de zi “alegeri”, vor fi distribuite doar membrilor afiliaţi declaraţi activi pe baza
criteriilor din regulamentul electoral.
(6) Hotărârile în Adunările Generale se iau cu majoritatea de jumătate plus unu a voturilor
celor prezenţi cu drept de vot, în afară de cazurile în care este necesară sau suficientă
conform prevederilor prezentului Statut o altă majoritate.
a) Hotărârile se adoptă prin vot deschis (prin ridicarea mâinii - legitimaţiei de vot) sau secret
(cu buletin de vot), în raport de modalitatea adoptată. Pentru şedinţele online, hotărârile se
adoptă în conformitate cu rezultatele afişate de programul platformei folosite. Prezidiul
Adunării Generale poate decide cazurile în care se impune votul secret, din proprie iniţiativă,
sau la propunerea participanţilor la şedinţă, dacă Statutul nu prevede altfel.
b) Membrul Federaţiei şi/sau reprezentantul acestuia care, într-o problemă supusă hotărârii
Adunarii Generale, este direct vizat, interesat, sau care se găseşte în situaţii de
incompatibilitate cu calitatea de votant, este obligat să se abţină de la vot din oficiu sau la
cererea Prezidiului şedinţei. Indiferent de situaţie, dacă votul a fost numărat şi luat în calcul,
acesta nu mai poate fi contestat după închiderea lucrărilor şedinţei.
(7) Adunarea Generală a F.R.A.S. poate fi:
a) ordinară (anuală)
b) de alegeri
c) extraordinară
Art. 23.
Adunarea Generală Ordinară se desfăşoară anual. În situaţia în care la prima întrunire nu se
întruneşte cvorumul de 2/3 (art. 22.1, lit. c), se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară
în termen de 15 zile, care se va putea desfăşura şi va putea delibera valabil, indiferent de
numărul persoanelor cu drept de reprezentare participante la şedinţă.
Art. 24.
(1) Adunarea Generală de Alegeri a F.R.A.S. are loc o dată la patru ani. Adunarea Generală
de Alegeri cuprinde Adunarea Generală Ordinară – anuală - corespunzătoare perioadei
încheiate, se organizează şi se desfăşoară în consecinţă, cu următoarele deosebiri şi/sau
precizări:
a) Alegerile sunt organizate de Consiliul Federal în exerciţiu, în conformitate cu regulamentul
electoral al F.R.A.S. Regulamentul electoral va fi supus dezbaterii membrilor afiliaţi pe site-ul
oficial www.fras.ro cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită de Consiliul Federal pentru
alegerile 2018/2019. Dacă până la acea dată nu va mai fi organizată o altă Adunare
Generală care să voteze regulamentul electoral, acesta va fi votat şi aprobat prin scrisoare
cu confirmare de primire sau prin vot electronic confirmat, e-mail, fax etc., cu cel puţin 30 de
zile înaintea datei alegerilor, dată de la care nu mai poate fi modificat decât în următoarea
legislatură, dacă este cazul.
b) În cadrul şedinţei, la punctul de pe ordinea de zi “alegeri”, membrii F.R.A.S. stabiliţi prin
regulamentul electoral şi în condiţiile prezentului Statut votează Preşedintele Executiv, trei
Vicepreşedinţi, şase membri ai Consiliului Federal, trei cenzori şi trei membri ai Comisiei de
Apel. Structurile sportive declarate inactive pe baza criteriilor precizate în regulamentul
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electoral au dreptul să voteze prin intermediul persoanei care-i reprezintă, la alte puncte de
pe ordinea de zi a şedinţei.
(2) Poate candida la funcţiile de conducere din F.R.A.S. orice persoană fizică cu aptitudini şi
competenţe în administrarea automobilismului sportiv, compatibilă cu aceste funcţii, cu o
experienţă de minimum 5 ani în managementul şi administrarea unei activităţi în domeniul
automobilismului sportiv, în condiţiile prezentului Statut şi ale regulamentului electoral al
F.R.A.S. Candidaţii la funcţiile alese îşi pot depune candidatura prin intermediul unui
membru afiliat al F.R.A.S. sau independent, cu cel puin 15 zile înainte de Adunarea
Generală de alegeri. Pe site-ul F.R.A.S. va fi publicată data şi ora exactă de închidere a listei
de depunere a candidaturilor.
a) Cu 10 zile înaintea datei Adunării de Alegeri, lista candidaţilor validaţi, împreună cu C.V.ul şi programul electoral al fiecăruia, se publică pe site-ul oficial al F.R.A.S. Validarea
candidaţilor se face de Comisia electorală, în conformitate cu regulamentul electoral aprobat.
b) Nu sunt admise candidaturi ale aceleiaşi persoane pentru mai mult de două funcţii.
c) Se permite candidaţilor la preşedinţia F.R.A.S. să se prezinte la alegeri într-o echipă
desemnată din rândul candidaţilor validaţi. Opţiunea poate fi făcută cel târziu cu cinci zile
înainte de data alegerilor printr-un document înaintat Comisiei electorale, semnat de toţi
membrii echipei candidate. Opţiunea de a candida în bloc va fi publicată a doua zi pe site-ul
F.R.A.S. Candidaţii care consimt să facă parte dintr-o echipă nu mai pot candida
independent şi nici nu pot face parte din echipa altui candidat. Dacă echipa astfel constituită
câştigă preşedinţia, toţi membrii acesteia câştigă implicit posturile în care au fost
nominalizaţi, Adunarea Generală urmând a alege prin vot secret doar pentru funcţiile rămase
neacoperite, dacă este cazul. Dacă echipa pierde preşedinţia, automat toţi membrii acesteia
pierd alegerile.
d) În Adunarea Generală nu se acceptă depunerea de candidaturi. De asemenea, nu pot fi
depuse noi candidaturi pentru următoarele Adunări de Alegeri, în cazul în care precedentele
au fost reprogramate din lipsă de cvorum.
e) Comisia electorală este formată din 3-5 persoane alese prin vot electronic de membrii
Federaţiei cu drept de vot în acel moment, din rândul persoanelor propuse de secretarul
general al F.R.A.S. pe criteriile stabilite prin regulamentul electoral. Din Comisia electorală
pot face parte delegaţi din partea autorităţii centrale pentru sport, delegaţi ai altor federaţii
sportive, juriştii sau directorul economic, membrii Consiliului Federal, membrii Comisiilor
Federale, arbitrii, personalul salariat cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi
colaboratorii voluntari ai F.R.A.S. Nu pot face parte din Comisia electorală candidaţii la
funcţiile alese, Preşedintele şi Secretarul General, reprezentanţii membrilor afiliaţi, alte
persoane incompatibile cu această calitate, stabilite prin regulamentul electoral.
Art. 25.
(1) În afara listelor de la art. 22.1, lit. b, pentru o Adunare Generală de Alegeri, Secretariatul
Federal stabileşte şi publică pe site-ul oficial al F.R.A.S. lista structurilor sportive declarate
inactive, care conform art. 23-1, lit. b, nu au drept de vot la alegerile propriu-zise.
(2) Comisia electorală soluţionează eventualele contestaţii şi validează lista finală pe baza
căreia vor fi stabilite cu precizie persoanele cu drept de vot la alegeri, reprezentante ale
membrilor activi, lista membrilor activi care pot dobândi dreptul de vot la alegeri în timpul
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şedinţei etc. Listele persoanelor fizice şi juridice compatibile cu calitatea de votant la alegeri
se închid cu 48 de ore înainte de data şedinţei.
(3) În cazul în care Adunarea Generală de Alegeri se reprogramează din lipsa cvorumului,
secretariatul federal va actualiza listele persoanelor cu drept de reprezentare şi cu
aprobarea Comisiei electorale, pe cele ale votanţilor la “alegeri”. Listele se finalizează şi se
închid de fiecare dată cu 48 de ore înainte de data stabilită prin convocarea respectivă.
(4) Alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot. Dacă pentru o funcţie există un singur
candidat, alegerea acestuia se poate face prin vot deschis.
(5) Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul statutar de 2/3, se convoacă o nouă
Adunare Generală de Alegeri în termen de 15 zile. Adunarea Generală de Alegeri convocată
a doua oară se va putea desfăşura şi va putea delibera valabil în condiţiile prezenţei unui
număr de persoane cu drept de reprezentare, mai mare sau egal cu jumătate plus unu din
totalul membrilor afiliaţi.
(6) Dacă nici în această a doua şedinţă nu se întruneşte majoritatea, se va convoca pentru a
treia oară Adunarea Generală de Alegeri în termen de 7 zile, care se va putea desfăşura şi
va putea delibera valabil indiferent de numărul persoanelor cu drept de reprezentare
participante la sedinţă.
(7) Frauda la alegerile F.R.A.S. se sancţionează disciplinar, cu maximum de pedeapsă
prevăzut de articolul la care este încadrată fapta respectivă.
Art. 26
(1) - Adunarea Generală Extraordinară a F.R.A.S. poate fi convocată astfel:
a) de Consiliul Federal, prin votul a cel puţin şase din totalul de unsprezece membri. Pentru
operativitate, în cazuri punctuale, ce necesită luarea unei decizii de urgenţă care este în
competenţa Adunării Generale, pentru consultări, sondaje de opinie, vot efectiv, Consiliul
Federal poate decide să fie utilizate orice mijloace moderne de comunicare, de vot online,
prin e-mail, fax sau prin teleconferinţă, videonet, televoting, altele asemenea. În cazul unei
astfel de decizii, Consiliul Federal stabileşte intervalul orar destinat votului. Opţiunea sau
votul astfel exprimat de persoanele cu drept de reprezentare la o adunare generală este
oficial valabil şi deplin statutar, cu condiţia să fie înregistrat, arhivat şi să poată fi în orice
moment opozabil oricărui membru afiliat. Voturile exprimate în afara intervalului precizat nu
sunt valabile.
b) printr-o moţiune de neîncredere în activitatea Consiliului Federal, semnată într-un interval
de 15 zile, de cel puţin 2/3 persoane cu drept de reprezentare la Adunarea Generală din
totalul membrilor afiliaţi. Moţiunea de neîncredere se motivează, indicându-se articolul din
Statut sau al altor regulamente ale Federaţiei, considerat a fi fost încălcat. O moţiune de
neîncredere poate conţine cel mult cinci capete de obiecţiuni concrete la adresa activităţii
Consiliului Federal. Iniţierea unei moţiuni de neîncredere trebuie notificată Secretariatului
Federal prin scrisoare, fax, e-mail, cu confirmare de primire, ori înmânată direct oricărui
membru al Consiliului Federal. Moţiunea de neîncredere este statutară dacă este introdusă,
respectiv înregistrată ori transmisă Secretariatului Federal cu confirmare de primire, în 48 de
ore de la expirarea termenului de 15 zile care curge de la data de primire a notificării de
iniţiere a moţiunii. Consiliul Federal poate răspunde obiecţiunilor printr-o scrisoare deschisă,
publicată împreună cu textul moţiunii pe site-ul oficial F.R.A.S. şi va convoca Adunarea
Generală Extraordinară. Dacă la şedinţa de Adunare Generală Extraordinară moţiunea trece,
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respectiv dacă este votată de cel puţin 2/3 din totalul membrilor F.R.A.S. afiliaţi la momentul
votului, atunci Consiliul Federal devine interimar şi convoacă Adunarea Generală de Alegeri
în 30 de zile. Moţiunea de neîncredere este respinsă automat în cazul în care la Adunarea
Generală extraordinară convocată pe baza acesteia nu se întruneşte cvorumul necesar unei
Adunări Generale Ordinare.
c) dacă este solicitată de organul administraţiei publice centrale pentru sport, în condiţiile
legii.
d) dacă se impune modificarea în regim de urgenţă a Actului Constitutiv sau a Statutului.
e) în alte cazuri prevăzute de lege sau de Statut.
f) de majoritatea simplă a membrilor activi specificaţi la art. 20, alin. 2 pentru o şedinţă de
lucru, alta decât cea destinată unei moţiuni de neîncredere.
(2) Adunarea Generală Extraordinară se organizează şi se desfăşoară după procedurile
adunărilor generale ordinare, şi/sau prin metodele descrise la art. 25. (1) lit. a, dacă prin
Statut nu se prevede altfel. În situaţia în care la prima convocare nu se întruneşte cvorumul
de 2/3 (art. 22.1, lit. c), ori dacă cel puţin 2/3 din membrii afiliaţi nu şi-au exprimat opţiunea în
cazul votului electronic, se convoacă o nouă Adunare Generală Extraordinară în termen de
15 zile, respectiv se organizează un nou vot electronic, prin care se va putea delibera valabil,
indiferent de numărul persoanelor cu drept de reprezentare participante.
Art. 27
(1) Hotărârile Adunărilor Generale se certifică prin semnătura Preşedintelui F.R.A.S. şi a
Secretarului General ori, după caz, a Vicepreşedinţilor F.R.A.S. şi a unui membru al
Consiliului Federal şi intră în vigoare în termen de 15 zile de la data la care au fost adoptate.
În cazuri speciale, Adunarea Generală poate stabili o altă dată, nu mai devreme de 15 zile,
pentru intrarea în vigoare a hotărârilor.
(2) Hotărârile Adunării Generale de modificare a Statutului F.R.A.S. intră în vigoare după
înscrierea modificărilor în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Tribunalului din
raza sediului F.R.A.S.
(3) Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii şi pentru membrii asociaţi care nu
au luat parte la şedinţă sau pentru cei care au votat împotrivă; acestea sunt publicate pe
site-ul F.R.A.S. în secţiunea rezervată membrilor afiliaţi, sau difuzate membrilor în drepturi
absenţi, de către Secretariatul Federal în termen de 10 zile de la data şedinţei respective.
(4) Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau prevederilor prezentului Statut pot fi
atacate în condiţiile legii de către oricare dintre membrii F.R.A.S. în drepturi care nu au luat
parte la Adunarea Generală sau dintre cei care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze
aceasta în procesul verbal de şedinţă. Atacarea hotărârii trebuie făcută în termen de 15 zile
de la data publicării hotărârilor Adunării Generale printr-una din metodele de la alineatul
precedent.
(5) Procesele verbale ale Adunărilor Generale, hotărârile şi toate celelalte documente,
inclusiv înregistrările audio/video, sunt proprietatea unică a F.R.A.S. Acestea vor fi arhivate
şi păstrate prin grija Secretariatului Federal la sediul F.R.A.S. şi pot fi consultate de orice
persoană autorizată, pe baza aprobării Consiliului Federal.
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Art. 28.
(1) Consiliul Federal este format dintr-un număr de unsprezece persoane, din care zece
sunt aleşi prin vot de Adunarea Generală. Al unsprezecelea membru al Consiliului Federal
este Secretarul General al F.R.A.S. Durata mandatului membrilor aleşi ai Consiliului Federal
este de 4 ani.
(2) Secretarul General face parte din Consiliul Federal, cu drepturile şi obligaţiile ce decurg
din această calitate. Funcţia de Secretar General al F.R.A.S. nu este supusă procedurilor
alegerilor.
a) Secretarul General al F.R.A.S. este confirmat în funcţie prin hotărâre de Consiliu Federal.
Confirmarea în funcţie, ca şi revocarea, nu se poate face decât la propunerea Preşedintelui.
La vot nu participă nici Preşedintele, nici Secretarul General în exerciţiu, pentru
confirmarea/revocarea Secretarului General fiind necesară şi suficientă majoritatea simplă a
voturilor celorlalţi nouă membri ai Consiliului Federal.
b) În cazul în care Preşedintele nu obţine confirmarea propunerii sale, numeşte un secretar
interimar până la data când va face o altă propunere.
c) Funcţia de Secretar General este funcţie executivă de conducere. În cazul în care este
confirmată în funcţie o persoană din rândul salariaţilor F.R.A.S., aceasta primeşte în
perioada în care este Secretar General sporul de conducere sau indemnizaţia
corespunzătoare, pe care o pierde de drept în momentul revocării. În cazul în care este
confirmată în funcţie o persoană care nu avea cu F.R.A.S. la momentul nominalizării
raporturi contractuale de muncă, aceasta încheie pe baza deciziei Consiliului Federal
contractul de muncă potrivit legislaţiei în vigoare. În momentul revocării din funcţie, acest
contract încetează de drept, în baza deciziei Consiliului Federal luată în condiţiile prezentului
Statut.
(3) Consiliul Federal se întruneşte în şedinţe ordinare, de regulă lunar, dar nu mai puţin de
patru ori pe an.
(4) Consiliul Federal se întruneşte în şedinţă extraordinară, la solicitarea Preşedintelui, a
oricăruia din cei trei Vicepreşedinţi sau la iniţiativa a cel puţin şase membri. Convocarea unei
şedinţe extraordinare de Consiliu se face cu cel puţin cinci zile înainte de data şedinţei.
(5) Consiliul Federal deliberează în mod valabil în prezenţa a cel puţin şase dintre cei
unsprezece membri şi adoptă hotărâri valabile cu majoritatea simplă a voturilor celor
prezenţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute de prezentul Statut, în care se prevede o altă
majoritate. În caz de egalitate de voturi, votul Preşedintelui este decisiv. Votul prin delegat
nu este permis.
(6) Pentru membrii Consiliului Federal din alte localităţi sau cei aflaţi în imposibilitatea de a
se deplasa, este permis votul prin teleconferinţă, videonet, exclus telefonic, e-mail, fax.
Persoana respectivă poate fi considerată prezentă, în cazul în care participă online la toată
şedinţa.
(7) La propunerea Preşedintelui sau a oricărui Vicepreşedinte, Consiliul Federal poate
decide supunerea la vot în următoarea şedinţă a Adunării Generale înlocuirea unui Consilier,
a unui membru al Comisiei de Apel sau a unui Cenzor, dacă aceştia devin inactivi (absenţi la
cinci şedinţe consecutiv). Intenţia de înlocuire va fi menţionată pe ordinea de zi şi publicată
pe site-ul F.R.A.S. cu cel puţin 30 de zile înainte de data Adunării Generale. Este permisă
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alegerea unui nou consilier, a unui cenzor şi a unui membru al Comisiei de Apel la Adunările
Generale Ordinare sau Extraordinare, cu stabilirea termenelor de depunere a candidaturilor
şi validarea acestora, printr-un sistem similar celui adoptat la Adunările Generale de Alegeri,
precizat în regulamentul electoral.
Art. 29.
Consiliul Federal reprezintă Federaţia în perioada dintre două şedinţe consecutive ale
Adunării Generale. Consiliul Federal are următoarele atribuţii principale:
a) asigură punerea în practică a hotărârilor Adunării Generale, a planurilor şi programelor de
activitate aprobate pentru anul în curs, elaborează şi supune aprobării Adunării Generale
politici şi strategii pe termen lung de modernizare şi dezvoltare a automobilismului sportiv, în
conformitate cu obiectivele F.R.A.S. stabilite prin prezentul Statut.
b) reglementează întreaga activitate a F.R.A.S. prin intermediul Comisiilor Federale şi o
coordonează şi administrează prin Comisiile Naţionale ale F.R.A.S. pe probele pe care le
are în subordine, dezvoltă şi aprobă componenţa executivului F.R.A.S. şi organigrama
Federaţiei.
c) dezvoltă şi modernizează structura şi componenţa Comisiilor, hotărăşte înfiinţarea de noi
comisii sau le desfiinţează sau comasează în funcţie de necesităţi, coordonează activitatea
acestora, numeşte, validează sau revocă Preşedinţii, membrii comisiilor, aprobă
regulamentele de organizare, funcţionare sau procedurale ale Comisiilor şi ale celorlalte
substructuri administrative ale F.R.A.S., cu excepţia Comisiei de Apel şi a celei a Cenzorilor,
care sunt autonome, alese de Adunarea Generală.
d) aprobă regulamentele sportive şi modificările aduse acestora, în general elaborează
şi/sau aprobă tot cadrul normativ necesar organizării şi desfăşurării activităţii F.R.A.S.
e) aprobă clasamentele de sfârşit de an, omologhează rezultatele campionatelor, acordă
titlurile oficiale de Campioni Naţionali pe fiecare probă specifică de automobilism, stabileşte
piloţii prioritari pentru anul următor.
f) autorizează organizarea etapelor Campionatelor Naţionale şi în general fiecare competiţie
de automobilism sportiv de pe teritoriul României, autorizează şi licenţiază anual
organizatorii de competiţii sau, după caz, le retrage acestora licenţa şi/sau permisul de
organizare, stabileşte rangul competiţiilor, le evaluează, le clasifică şi le promovează,
respectiv retrogradează, acordă coeficienţi în funcţie de complexitate dacă este cazul,
aprobă regulamentul organizatorilor de competiţii automobilistice, încheie contractele de
organizare şi stabileşte caietele de sarcini, stabileşte şi impune atât participanţilor cât şi
organizatorilor, standardele de securitate şi cele medicale obligatorii în România pentru
activitatea de automobilism sportiv.
g) aprobă pentru sezonul competiţional următor Calendarul Sportiv Naţional de ramură, care
reprezintă programul tuturor competiţiilor oficiale de automobilism la nivel regional,
interjudeţean, naţional şi internaţional desfăşurate pe teritoriul României, îl comunică
organului specializat al administraţiei centrale, cu care colaborează pentru obţinerea avizelor
şi aprobărilor necesare desfăşurării în condiţii legale a competiţiilor.
h) stabileşte sistemul competiţional al Campionatelor Naţionale prin colaborare cu Comisia
Naţională pe domeniul respectiv. Înfiinţează şi autorizează noi Campionate Naţionale, Cupe,
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Trofee, Campionate Regionale, Interjudeţene, destinate sportivilor licenţiaţi sau sportivilor
amatori sau începători.
i) elaborează sistemul de legitimare, examinare şi licenţiere specific activităţii de
automobilism sportiv, prin care persoanele fizice dobândesc dreptul legal de a conduce
autovehicule în competiţiile automobilistice de pe teritoriul României. Autorizează şi certifică
o dată la doi ani şcolile de pilotaj sportiv auto prin care sunt iniţiaţi, şcolarizaţi şi pregătiţi
sportivii apţi pentru competiţiile automobilistice. Absolvirea cursurilor unei şcoli acreditate
F.R.A.S. este obligatorie, dar nu dă dreptul absolventului să participe la competiţii
automobilistice până când acesta nu obţine licenţa valabilă pentru tipul respectiv de
competiţie. Consiliul Federal elaborează cadrul normativ al licenţierii juniorilor, prin care sunt
reglementate condiţiile în care copiii şi tinerii sub vârsta de 18 ani pot participa la competiţiile
automobilistice desfăşurate pe teritoriul României, în condiţii legale.
j) elaborează sistemul de legitimare, examinare şi licenţiere a arbitrilor de automobilism,
sistem prin care persoanele fizice dobândesc dreptul legal de a arbitra sau oficia în
competiţiile automobilistice desfăşurate pe teritoriul României şi de a face parte din Corpul
naţional al arbitrilor de automobilism. Consiliul Federal al F.R.A.S. coordonează activitatea
arbitrilor, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Centrale de Arbitri,
autorizează înfiinţarea Colegiilor Judeţene sau Regionale de Arbitri, evaluează activitatea
acestora, autorizează şi evaluează oficialii, comisarii sportivi, directorii sportivi, oficialii
responsabili cu securitatea competiţiilor, comisarii tehnici, cronometrorii şi toate celelalte
categorii de personal specific activitaţii automobilistice, organizează în colaborare cu C.C.A.
şi Colegiile judeţene cursuri de formare şi perfecţionare la nivel naţional, examinează,
promovează sau retrogradează, deleagă, selecţionează sau premiază arbitrii, asigură
acestora căi de apărare împotriva deciziilor prin care au fost nedreptăţiţi. Consiliul Federal
numeşte Preşedintele Comisiei Centrale de Arbitri pe baza nominalizărilor făcute de
Colegiile Judeţene, prin vot. Preşedintele Comisiei Centrale de Arbitri poate fi revocat numai
prin majoritatea de şase din totalul de nouă membri ai Consiliul Federal. Consiliul Federal
validează componenţa Comisiei Centrale de Arbitri propusă de Preşedintele acesteia pe
baza consultării cu Colegiile Judeţene sau prin vot, în conformitate cu procedurile specifice
ale regulamentului C.C.A.
k) aprobă regulamentul de afiliere în baza căruia admite sau revocă afilierea noilor membri
structuri sportive, cu ratificarea Adunării Generale.
l) aprobă încheierea de acte juridice în numele şi pe seama Federaţiei (contracte de
organizare de evenimente sportive, contracte de reprezentare, de prestări servicii, de
vânzare-cumpărare, de sponsorizare, de închiriere sediu şi alte spaţii necesare activităţii,
piste de competiţie gen kartodrom sau autodrom, autovehicule şi alte asemenea).
m) stabileşte relaţii de colaborare cu Federaţiile corespondente, cu F.I.A. şi cu orice altă
organizaţie implicată în sporturile cu motor. Aprobă competiţiile internaţionale desfăşurate pe
teritoriul României în baza avizelor emise de autorităţi, în condiţiile legii.
n) supune Adunării Generale, în scopul ratificării, Normele Financiare ale F.R.A.S., prin care
se stabileşte nivelul maxim sau, după caz, nivelul minim al taxelor, al contribuţiilor financiare,
al penalizărilor ş.a.m.d. Normele financiare se supun ratificării Adunării Generale numai în
cazul măririi plafonului acestora. Consiliul Federal poate dispune reaşezarea unor taxe, cu
condiţia ca niciuna din acestea să nu depăşească plafonul aprobat.
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o) convoacă Adunarea Generală, aprobă ordinea de zi şi materialele care urmează a fi
prezentate.
p) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală sau reieşite din Statut, ia
orice fel de decizii sau măsuri menite să asigure buna desfăşurare a activităţii şi atingerea
obiectivelor F.R.A.S., în condiţiile respectării prezentului Statut, a regulamentelor şi
legislaţiei în vigoare.
Art. 30.
(1) Comisia de Cenzori este structura F.R.A.S. care asigură controlul financiar asupra
întregii activităţi. Comisia de Cenzori este autonomă. Este formată din trei cenzori aleşi de
Adunarea Generală, din partea membrilor afiliaţi, între care cel puţin o persoană trebuie să
fie contabil autorizat sau expert contabil.
(2) Mandatul cenzorilor este pentru o perioadă de patru ani. Aceştia pot fi realeşi. Cu
excepţia unui singur contabil sau expert autorizat, nicio altă persoană din organele de
conducere F.R.A.S. nu poate fi cenzor.
(3) Comisia de Cenzori îşi poate elabora propriul regulament intern de funcţionare, în scopul
îndeplinirii următoarelor atribuţii:
a) verifică regulamentele şi normele Federaţiei cu privire la administrarea şi gestionarea
patrimoniului acesteia şi dacă acestea sunt respectate.
b) consultă şi controlează în orice moment situaţia financiar-contabilă, situaţiile lunare,
bilanţurile trimestriale, orice alte documente care au legătură cu administrarea şi gestionarea
patrimoniului. Consemnează constatările în acte de control înregistrate în “Registrul
Comisiei de Cenzori”. Preşedintele Comisiei de Cenzori va sesiza imediat Preşedintele
Federaţiei sau Biroul Executiv în situaţia în care se constată nereguli financiar-contabile sau
în orice altă situaţie care impune aplicarea unor măsuri urgente, scop în care poate participa
la şedinţa Consiliului Federal.
c) Comisia de Cenzori îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul Statut
ori stabilite în Adunarea Generală.
(4) Comisia de Cenzori întocmeşte propriul raport anual pe care îl prezintă Adunării
Generale a F.R.A.S.
Art. 31.
ORGANELE JURISDICŢIONALE ALE
FEDERAŢIEI ROMÂNE DE AUTOMOBILISM SPORTIV
(1) Federaţia Română de Automobilism Sportiv are următoarele colegii şi comisii cu atribuţii
jurisdicţionale:
a) Colegiul Comisarilor Sportivi
b) Comisia de Competiţii
c) Comisia de Disciplină
d) Comisia de Apel
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(2) Atribuţiile şi procedura de judecată în Colegiul Comisarilor Sportivi sunt stabilite prin
regulamentele sportive, iar cele ale Comisiilor Federaţiei Române de Automobilism Sportiv
se stabilesc prin regulamentele proprii de organizare şi funcţionare şi de procedură ale
acestor Comisii, în condiţiile prezentului Statut.
(3) Colegiul Comisarilor Sportivi (C.C.S.) este format din cei trei Comisari Sportivi care fac
parte din conducerea unei competiţii, în baza delegării date de Consiliul Federal, la
propunerea C.C.A.
(4) Comisiile cu atribuţii jurisdicţionale ale Federaţiei Române de Automobilism Sportiv sunt
formate din trei-şapte membri, respectiv preşedinte şi membri, aleşi/numiţi pentru un mandat
de patru ani.
(a) Comisiile F.R.A.S. sunt statutar constituite în prezenţa a jumătate plus unu din totalul
membrilor lor.
(b) Hotărârile Comisiilor se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi la
reuniunea respectivă.
(c) Şedinţele Comisiilor Federaţiei Române de Automobilism Sportiv nu sunt, de regulă,
publice; la aceste şedinţe, atât membrii Comisiilor, cât şi părţile, pot fi asistaţi de
reprezentantul legal şi de împuterniciţii structurilor sportive înregistraţi în evidenţele F.R.A.S.
şi pot solicita audierea martorilor şi depunerea de probe, inclusiv foto sau video. Părţile
audiate sau însoţitorii acestora nu pot asista la deliberare.
(5) În funcţie de necesităţi, Consiliul Federal poate constitui şi alte comisii ad-hoc care să
rezolve probleme speciale.
(6) Recurgerea la jurisdicţia instanţelor de drept comun este interzisă, sub sancţiunea
revocării părţii recurente din funcţie, retragerii calităţii pe care a deţinut-o în automobilismul
sportiv, respectiv a retragerii calităţii de membru al F.R.A.S., după caz. Fac excepţie litigiile
de muncă dintre cluburi şi sportivi, ori acelea dintre F.R.A.S. şi personalul salariat propriu, în
aceste cazuri hotărârile date de instanţele de drept comun urmând a fi puse în executare
potrivit legislaţiei muncii în vigoare.
Art. 32.
Atribuţiile, componenţa şi competenţa comisiilor jurisdicţionale
(1) COMISIA DE APEL
(a) Adunarea Generală alege Comisia de Apel, formată din trei persoane cu experienţă în
automobilismul sportiv, foşti oficiali sau sportivi retraşi definitiv din activitatea competiţională,
cu o conduită ireproşabilă.
(b) Din Comisia de Apel nu pot face parte reprezentanţii structurilor sportive sau ai organelor
Federaţiei. Comisia de Apel este autonomă, independentă, reprezentând autoritatea
judecătorească supremă a F.R.A.S.
(c) Membrii Comisiei sunt aleşi de Adunarea Generală, dacă întrunesc majoritatea simplă a
voturilor membrilor prezenţi.
(d) Comisia de Apel judecă apelurile introduse împotriva hotărârilor pronunţate de Comisiile
federale cu atribuţii jurisdicţionale, respectiv Hotărârile Consiliului Federal de natură tehnicosportivă, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestei comisii şi
regulamentul disciplinar.
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(e) Hotărârile Comisiei de Apel sunt definitive, irevocabile, executorii şi nu pot fi contestate în
faţa instanţelor civile.
(2) COMISIA DE COMPETIŢII
(a) Comisia de Competiţii se compune din trei-şapte membri. Preşedintele Comisiei este
numit/revocat, iar membrii propuşi de acesta sunt validaţi/revocaţi de Consiliul Federal.
(b) Comisia de Competiţii veghează la aplicarea şi respectarea regulamentelor fiecărei
competiţii de automobilism, penalizează abaterile de la regulile sportive ale competiţiei şi
soluţionează reclamaţile depuse împotriva penalizărilor aplicate de Colegiul Comisarilor
Sportivi.
(c) Comisia elaborează Regulamentul de procedură al judecării contestaţiilor din sfera sa de
competenţă, pe care îl supune aprobării Consiliului Federal. Comisia de Competiţii judecă şi
aplică penalizări în plan sportiv, legate de încălcarea “regulii jocului”, denumite “penalizări”,
altele decât sancţiunile în plan disciplinar, care sunt în competenţa Comisiei de Disciplină. În
cazul în care penalizările sunt legate de neconformităţi tehnice, Comisia solicită Comisarilor
Tehnici punctul de vedere scris, documentat şi se consultă dacă este cazul, cu un expert
autorizat de F.R.A.S. sau cu un delegat tehnic al R.A.R. ori al importatorului mărcii de
automobil în cauză.
(d) Comisia de Competiţii judecă în primă instanţă reclamaţiile, sesizările, contestaţiile
formulate regulamentar de un concurent, sportiv, pilot, arbitru, oficial, organizator de
competiţii, antrenor, şef de echipă, mecanic, orice altă persoană fizică sau juridică
participantă direct sau indirect la o competiţie, împotriva hotărârilor Colegiului Comisarilor
Sportivi prin care reclamanţii au fost penalizaţi la acea competiţie.
(e) Comisia se poate sesiza din oficiu în legătură cu abaterile din sfera sa de competenţă
sau la solicitarea oricărui oficial din conducerea F.R.A.S.
(f) Judecarea cauzelor se face de urgenţă, cu citarea şi audierea părţilor implicate, dar şi în
lipsa acestora, dacă au fost convocate în conformitate cu regulamentele şi nu sunt prezente,
indiferent de motive.
(3) COMISIA DE DISCIPLINĂ
(a) Comisia de Disciplină se compune din 3-5 membri. Preşedintele Comisiei este
numit/revocat, iar membrii propuşi de acesta sunt validaţi/revocaţi de Consiliul Federal.
(b) Comisia de Disciplină veghează la aplicarea şi respectarea regulamentului disciplinar al
F.R.A.S., sancţionează abaterile de natura comportamentului nesportiv sau violent,
sancţionează nerespectarea deciziilor arbitrilor, orice alte abateri ale structurilor sportive
afiliate, ale împuterniciţilor acestora sau ale oricărui sportiv licenţiat de la normele de
conduită în sport, pentru încălcarea Statutului, a deciziilor F.R.A.S., pentru orice alte acţiuni
care pot aduce atingere imaginii şi prestigiului F.R.A.S. sau care pun în pericol îndeplinirea
obiectivelor F.R.A.S., integritatea şi unitatea Federaţiei. Comisia de Disciplină soluţionează
contestaţiile şi reclamaţiile depuse împotriva sancţiunilor (disciplinare) aplicate de Colegiul
Comisarilor Sportivi.
(c) Comisia elaborează Regulamentul Disciplinar şi cel de procedură al judecării
contestaţiilor din sfera sa de competenţă, pe care îl supune aprobării Consiliului Federal şi
Adunării Generale, în condiţiile prezentului Statut. Comisia de Disciplină judecă şi aplică
sancţiuni pe linie disciplinară, denumite “sancţiuni”, altele decât penalizările, care sunt în
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competenţa Comisiei de Competiţii. Comisia de Disciplină nu are în competenţă judecarea
litigiilor legate de neconformitatea tehnică a unui automobil, chiar dacă, pe baza
neconformităţii, automobilul şi/sau echipajul respectiv a fost penalizat în conformitate cu
regulamentele sportive cu suspendare, excludere, amendă etc.
(d) Comisia de Disciplină judecă în prima instanţă reclamaţiile, sesizările, contestaţiile
formulate regulamentar de un concurent, sportiv, pilot, arbitru, oficial, organizator de
competiţii, antrenor, şef de echipă, mecanic, orice altă persoană fizică sau juridică
participantă direct sau indirect la o competiţie, împotriva hotărârilor Colegiului Comisarilor
Sportivi prin care reclamanţii au fost sancţionaţi - în plan disciplinar - la acea competiţie.
(e) Comisia se poate sesiza din oficiu în legătură cu abaterile din sfera sa de competenţă,
sau la solicitarea oricărui oficial din conducerea F.R.A.S.
(f) Judecarea cauzelor se face de urgenţă, cu citarea şi audierea părţilor implicate, dar şi în
lipsa acestora, dacă au fost convocate în conformitate cu regulamentele şi nu sunt prezente,
indiferent de motive.
(4) COLEGIUL COMISARILOR SPORTIVI (C.C.S.)
(a) Este format din cei trei Comisari Sportivi care fac parte din conducerea unei competiţii, în
baza delegării date de Consiliul Federal, la propunerea C.C.A. În îndeplinirea atribuţiilor lor,
aceştia pot aplica la locul de desfăşurare al competiţiei penalizările şi/sau sancţiunile
prevăzute în regulamente şi în Statut pentru membrii afiliaţi structurii sportive, împuterniciţii
acestora, sportivi, mecanici, antrenori, arbitri, oficiali, organizatori de competiţii, şefi de
echipă etc.
(b) C.C.S. se poate sesiza din oficiu sau poate fi sesizat în perioada şi la locul de
desfăşurare a competiţiei de observatorul federal, de directorul sportiv al competiţiei, de
oficialii sau arbitrii cursei, pentru abaterile constatate de aceştia, sau, după afişarea
rezultatelor provizorii, de concurenţi (structură sportivă sau echipă), de sportivi, sau de orice
persoană care a participat oficial la competiţie.
(c) Soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor/contestaţiilor primite de C.C.S. în timpul
regulamentar de la afişarea rezultatelor provizorii se face de urgenţă, în conformitate cu
dispoziţiile regulamentelor în vigoare, cu audierea părţilor implicate, dar şi în lipsa acestora,
dacă au fost convocate şi nu sunt prezente, indiferent de motive.
(d) Contestaţiile depuse împotriva deciziilor luate de Colegiul Comisarilor Sportivi se
soluţionează de Comisia jurisdicţională de specialitate, în funcţie de natura abaterii.
(e) Colegiului Comisarilor Sportivi îi revine obligaţia de a înscrie în hotărârea pe care o
pronunţă, instanţele jurisdicţionale la care fiecare penalizare şi/sau sancţiune aplicată poate
fi contestată. În lipsa unei astfel de precizări sau dacă încadrarea a fost făcută greşit,
Comisia de Competiţii stabileşte natura abaterilor, cu ocazia verificării dosarului competiţiei
respective. Încadrarea propriu-zisă, ca penalizare sau sancţiune, stabilită de Comisia de
Competiţii pe baza avizului Comisiei de Regulamente, este definitivă şi nu poate fi
contestată.
Art. 33.
(1) Biroul Executiv al F.R.A.S. reprezintă Consiliul Federal în perioada dintre două şedinţe
consecutive ale acestuia. Biroul Executiv asigură punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului
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Federal, fiind mandatat de acesta să conducă activitatea curentă a Federaţiei. Biroul
Executiv are ca atribuţii principale:
a) soluţionează şi ia decizii în problemele de natură tehnică, organizatorică, juridică,
financiară şi materială care intervin în activitatea curentă a Federaţiei.
b) organizează şi coordonează activitatea Comisiilor F.R.A.S.
c) elaborează în colaborare cu Comisiile Federale proiecte de regulamente şi norme privind
activitatea de automobilism şi le supune spre aprobare Consiliului Federal.
d) întocmeşte proiectul organigramei şi politicii de personal a Federaţiei şi le prezintă
Consiliului Federal.
e) aprobă acte juridice şi contracte ale Federaţiei, cu consultarea şi/sau avizul Consiliului
Federal.
f) aprobă cheltuielile necesare activităţilor curente ale Federaţiei.
g) alte atribuţii delegate de Consiliul Federal, cu respectarea prevederilor Statutului şi a
actelor normative cu incidenţă în materie.
(2) Biroul Executiv este format din Preşedintele Federaţiei (executiv), cei trei Vicepreşedinţi,
Secretarul General, Directorul Sportiv, Directorul Economic şi Juristul Federaţiei. În cazul în
care luarea unor decizii în cadrul Biroului Executiv duc la situaţii de egalitate a votului, votul
preşedintelui este decisiv. În exercitarea atribuţiilor Biroului Executiv, Preşedintele poate
delega competenţe.
(3) Numărul şi componenţa Biroului Executiv pot fi modificate prin hotărâre a Consiliului
Federal.
(4) Hotărârile Biroului Executiv vor fi aplicate la termenele stabilite şi vor fi supuse ratificării
primei şedinţe de Consiliu Federal.
(5) Biroul Executiv se întruneşte ori de câte ori este nevoie la convocarea Preşedintelui sau
Secretarului General, după caz. În întrunirile Biroului Executiv se prezintă informări, se
analizează şi se iau decizii pentru punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Federal şi
Adunării Generale, pentru rezolvarea problemelor curente ale activităţii şi se stabilesc
responsabilităţi pentru soluţionarea acestora.
(6) Preşedintele şi Secretarul General reprezintă şi angajează Federaţia în relaţiile cu terţii,
în limitele competenţelor delegate de Biroul Executiv, Consiliul Federal ori, după caz,
Adunarea Generală, în condiţiile legii.
Art. 34.
(1) F.R.A.S. are organigramă şi stat de funcţii propriu, aprobate de Consiliul Federal.
(2) Fondurile aferente salarizării personalului executiv al federaţiei pot fi asigurate din
venituri proprii şi/sau sume alocate de la bugetul de stat.
(3) Încadrarea personalului salariat se va face potrivit legislaţiei în vigoare şi limitele stabilite
de Adunarea Generală pentru funcţiile de conducere: Preşedinte Executiv, Vicepreşedinţi,
Secretar General, alţi membri ai Biroului Executiv.
(4) Personalul executiv al Federaţiei încheie contracte individuale de muncă cu Federaţia.
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(5) Membrii Consiliului Federal pot fi retribuiţi prin hotărâri ale Adunărilor Generale, similar
membrilor Consiliilor de Administraţie, în condiţiile legii.
Art. 35.
(1) Preşedintele Executiv al F.R.A.S. este ales de Adunarea Generală pe baza programului
electoral prezentat. Preşedintele are atât rol de reprezentare, cât şi executiv, cu următoarele
atribuţii principale:
a) reprezintă F.R.A.S. în relaţiile cu autorităţile publice, cu organisme similare din alte ţări, cu
forul mondial în domeniu (F.I.A.), cu orice alte persoane fizice şi juridice, române ori străine.
b) apără interesele F.R.A.S., autonomia, unitatea şi integritatea acesteia.
c) propune Consiliului Federal politici de modernizare şi dezvoltare, corespunzător propriului
program electoral validat prin alegeri şi ţinând cont de obiectivele fundamentale ale
Federaţiei, stabilite prin Statut.
d) promovează în rândul tineretului întreaga activitate de sport automobilistic organizată sub
F.R.A.S.
e) stabileşte contacte cu noi structuri sportive în vederea afilierii acestora la F.R.A.S.
f) apără drepturile arbitrilor de automobilism sportiv.
g) conduce şedinţele Consiliului Federal şi ale Biroului Executiv.
h) propune Consiliului Federal angajarea Secretarului General, sau după caz, revocarea
acestuia.
i) semnează alături de Secretarul General sau/şi de alte persoane desemnate de Consiliul
Federal în condiţiile legii, toate documentele care comportă un angajament sau o obligaţie
pentru F.R.A.S.
j) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală ori reieşite din prezentul
Statut.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale Preşedintele Federaţiei poate delega competenţe.
Art. 36.
Cei trei Vicepreşedinţi ai F.R.A.S. au următoarele atribuţii principale:
a) colaborează cu Preşedintele la solicitarea acestuia.
b) preiau unele atribuţii pe baza puterii delegate de Preşedintele Federaţiei.
c) unul dintre cei trei Vicepreşedinţi, desemnat de Consiliul Federal, preia atribuţiile
Preşedintelui pe perioada în care acesta este în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul.
d) coordonează activitatea unor comisii sau anumite activităţi ale Federaţiei, pe baza
mandatului şi a competenţelor date de Consiliul Federal sau de Preşedinte.
e) participă la acţiunile de supraveghere şi control şi la alte acţiuni organizate de Federaţie.
f) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de Consiliul Federal ori reieşite din prevederile
prezentului Statut.
g) participă de drept în cadrul şedinţelor Comisiilor F.R.A.S., în situaţia în care acestea sunt
în imposibilitate de a se întruni în cvorumul necesar din cauza lipsei membrilor lor, indiferent
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de motiv. În caz de incompatibilitate stabilită de Preşedinte sau de Consiliul Federal, se vor
abţine.
Art. 37.
(1) Secretarul General este reprezentantul oficial care, alături de Preşedinte, angajează
F.R.A.S. în raporturile cu terţii.
(2) Secretarul General coordonează activitatea Secretariatului Federal şi celelalte activităţi
curente ale Federaţiei, în limitele competenţelor delegate de Preşedinte, de Biroul Executiv
sau de Consiliul Federal, după caz.
(3) În exercitarea competenţelor sale, Secretarul General are următoarele atribuţii principale:
a) administrează în baza competenţelor delegate activitatea curentă a F.R.A.S., scop în care,
la rândul lui, poate delega competenţe personalului salariat din subordinea sa, ori altor
colaboratori ai F.R.A.S.
b) asigură aplicarea deciziilor luate în Comisii, în şedinţele Biroului Executiv şi ale Consiliului
Federal, răspunde de respectarea termenelor legale şi a procedurilor stabilite prin Statut,
prin regulamente şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
c) colaborează cu Directorul Sportiv al F.R.A.S. la elaborarea strategiei de dezvoltare a
activităţii de automobilism sportiv, a programelor de activitate, a calendarului sportiv intern;
colaborează cu Directorul Economic la elaborarea planului de venituri şi cheltuieli.
d) stabileşte, împreună cu Preşedintele, data şi ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Federal;
pregăteşte şi asigură materialele şi lucrările care se prezintă în şedinţele Consiliului Federal.
e) organizează, coordonează şi, după caz, sprijină activitatea comisiilor şi colegiilor F.R.A.S.,
a asociaţiilor judeţene de automobilism, precum şi activitatea salariaţilor Federaţiei din
subordinea sa.
f) asigură, prin comisiile şi colegiile F.R.A.S. şi structurile sportive afiliate, organizarea
acţiunilor prevăzute în calendarul intern şi internaţional şi în programele de activitate
aprobate.
g) organizează activitatea de supraveghere şi control în domeniul automobilismului sportiv,
potrivit dispoziţiilor legale şi prevederilor prezentului Statut.
h) organizează şi conduce activitatea personalului salariat al F.R.A.S. din subordinea sa;
dispune şi semnează angajarea, recompensarea sau, după caz, demiterea acestora, cu
avizul Biroului Executiv.
i) prin Secretariatul Federal, poartă corespondenţa oficială şi informează executivul
Federaţiei asupra principalelor probleme apărute.
j) răspunde alături de Directorul Economic de întreaga activitate financiar-contabilă, de
veniturile şi costurile sau cheltuielile Federaţiei, aprobă împreună cu acesta sau cu orice alt
membru al Biroului Executiv cheltuielile curente şi cele necesare activităţii Federaţiei.
k) urmăreşte realizarea, tipărirea şi difuzarea periodică a materialelor cu caracter tehnicoorganizatoric destinate membrilor afiliaţi, organelor şi organismelor de lucru ale Federaţiei.
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l) reprezintă F.R.A.S. în raporturile cu structurile sportive, interne şi internaţionale, cu
autorităţile publice centrale şi locale, cu persoane fizice şi juridice, române ori străine, în
lipsa Preşedintelui sau împreună cu acesta.
m) împreună cu Preşedintele semnează documentele Federaţiei, cu respectarea dispoziţiilor
legale în vigoare.
n) acţionează sau, după caz, urmăreşte promovarea unor acţiuni de prevenire a violenţei şi
a actelor de indisciplină, de promovare a eticii sportive şi spiritului de sportivitate în
activităţile organizate de Federaţie sau/şi structurile sportive afiliate acesteia.
o) urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi combatere a dopajului şi a
practicilor de folosire a unor mijloace interzise pentru creşterea artificială a performanţelor
sportive.
p) participă la acţiunile din Calendarul sportiv naţional, organizate de Federaţie ori de
structurile sportive afiliate acesteia.
q) este ordonator de credite pentru activitatea Federaţiei.
r) răspunde de patrimoniul Federaţiei şi de arhiva de documente.
s) întocmeşte situaţii şi bilanţuri de activitate, raportări, statistici legate de activitatea sportivă,
precum şi orice alte documente şi situaţii solicitate de autorităţile centrale şi locale.
t) aprobă transferurile sportivilor în conformitate cu regulamentele Federaţiei, organizează
Registrul Sportiv al F.R.A.S., registrul licenţelor eliberate sau, după caz, suspendate, ţine
evidenţa centrală a sportivilor şi arbitrilor legitimaţi.
u) orice alte atribuţii reieşite din prezentul Statut ori delegate de Consiliul Federal, în
condiţiile legii.
Art. 38.
(1) Directorul Sportiv FRAS organizează, conduce, promovează şi supervizează activitatea
sportivă a Federaţiei.
(2) Directorul Sportiv coordonează activitatea Comisiilor Sportive Naţionale pe discipline, în
limitele competenţelor delegate de Preşedinte, de Biroul Executiv sau de Consiliul Federal,
după caz. Directorul Sportiv FRAS este numit de Consiliul Federal, la propunerea
Preşedintelui.
(3) Atribuţiile Directorului Sportiv se stabilesc prin fişa postului, aprobată de Consiliul Federal
FRAS.
CAPITOLUL VI. COMISIILE
FEDERAŢIEI ROMÂNE DE AUTOMOBILISM SPORTIV
Art. 39.
(1) Federaţia Română de Automobilism Sportiv îşi desfăşoară activitatea cu sprijinul sau prin
intermediul Comisiilor Federale şi ale Comisiilor Naţionale pe probe specifice de
automobilism sportiv, constituite ca organisme de specialitate pe domenii de activitate.
(2) Comisiile F.R.A.S. sunt formate din preşedinte şi membri. Cu excepţia cazurilor când
sunt alese de Adunarea Generală sau prin alte proceduri prevăzute de Statut, preşedinţii
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Comisiilor sunt numiţi de Consiliul Federal. Aceştia propun spre aprobare Consiliului Federal
membrii comisiilor lor.
(3) Atribuţiile şi competenţele comisiilor şi colegiilor sunt stabilite prin Regulamente de
organizare şi funcionare proprii, aprobate de executivul Federaţiei.
(4) Mandatul Comisiilor este egal cu cel al Consiliului Federal.
(5) F.R.A.S. are următoarele comisii:
A. Comisii Federale
a) Comisia Centrală de Arbitri
b) Comisia Tehnică
c) Comisia de Securitate
d) Comisia Medicală
e) Comisia de Competiţii
f) Comisia de Regulamente
g) Comisia de Mediere
h) Comisia de Disciplină
i) Comisia de Apel
j) Comisia Cenzorilor
k) Comisia de Istoric, Statistică, Licenţe şi Registru sportiv
l) Comisia Antidoping
m) Comisia Media
n) Comisia Juridică
B. Comisii Naţionale ale F.R.A.S., pe probe:
a) Comisia Naţională de Raliuri
b) Comisia Naţională de Viteză în Coastă
c) Comisia Naţională de Slalom Paralel
d) Comisia Naţională de Super Slalom
e) Comisia Naţională de Time Attack
f) Comisia Naţională de Anduranţă
g) Comisia Naţională de Rally-Cross
h) Comisia Naţională de Off-Road
i) Comisia Naţională de Rally-Raid
j) Comisia Naţională de Vehicule Istorice de Competiţie
k) Comisia Naţională de Karting
l) Comisia Naţională de Viteză pe Circuit
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m) Comisia Naţională de Digital Motorsport
n) Comisia Naţională de Drag Racing
o) Comisia Naţională de Vehicule Electrice şi Energii Alternativ
p) Comisia Naţională de Drift
q) Comisia Naţională de Îndemânare
r) Comisia Naţională de Competiţii Regionale
(6) Din Comisiile Naţionale ale F.R.A.S. pe probe, prevăzute la alin. 5B, vor face parte şi
reprezentanţi ai structurilor sportive active în domeniul respectiv.
(7) În funcţie de necesităţi, Consiliul Federal poate hotărî constituirea şi a altor comisii, ori,
după caz, dizolvarea, comasarea sau reorganizarea celor existente.
(8) Membrii Consiliului Federal sau ai executivului Federaţiei pot fi numiţi şi pot participa de
drept în cadrul şedinţelor din comisii, în funcţie de specialitate. În caz de incompatibilitate
stabilit de Preşedinte sau de Consiliul Federal, aceştia se vor abţine.
CAPITOLUL VII. ASOCIAŢIILE JUDEŢENE ŞI A
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE AUTOMOBILISM SPORTIV
Art. 40.
(1) Asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de automobilism sportiv sunt persoane
juridice de drept privat fără scop patrimonial, având ca scop principal organizarea activităţii
automobilistice la nivel teritorial.
(2) La nivelul judeţului, respectiv în municipiul Bucureşti, se poate înfiinţa o singură asociaţie
de automobilism sportiv, oficial recunoscută. La constituire, asociaţiile judeţene trebuie să
obţină avizul prealabil al F.R.A.S., din care să rezulte că pe raza judeţului respectiv nu
funcţionează şi nu se află în curs de constituire o altă asociaţie judeţeană de automobilism
sportiv. Avizul are o durată de valabilitate de 60 de zile, perioadă în care nu este posibilă
eliberarea unui alt aviz pentru o asociaţie similară, din acelaşi judeţ. Înfiinţarea unei asociaţii
judeţene de automobilism sportiv fără avizul prealabil al F.R.A.S. sau în afara perioadei de
valabilitate a acestuia este nulă de drept.
(3) Asociaţiile judeţene de automobilism şi a municipiului Bucureşti sunt constituite din
secţiile asociaţiilor şi cluburilor sportive care au sediul pe raza judeţului respectiv. Structurile
sportive oficial recunoscute - asociaţii sportive, cluburi sportive - se pot afilia la asociaţia
judeţeană de automobilism sportiv pentru participarea lor şi a sportivilor lor la competiţiile
locale de pe raza judeţului unde îşi are sediul asociaţia judeţeană, în condiţiile legii şi ale
prezentului Statut.
(4) Asociaţiile judeţene de automobilism se pot constitui, în condiţiile legii, numai în judeţe
unde funcţionează cel puţin trei structuri sportive cu secţii de automobilism sportiv.
(5) Obiectivele, drepturile şi îndatoririle asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de
automobilism sportiv, decurg din Statutul şi regulamentele F.R.A.S., în limitele puterii
delegate de către aceasta.
Art. 41.
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(1) Scopul asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de automobilism sportiv îl
reprezintă coordonarea, organizarea, promovarea şi extinderea practicării automobilismului
sportiv la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, în conformitate cu strategiile şi
reglementările elaborate de Federaţie.
(2) În atingerea scopului, asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de automobilism
sportiv au următoarele obiective şi atribuţii:
a) acţionează pentru respectarea Statutului şi regulamentelor F.R.A.S., pentru punerea în
practică la nivel teritorial a strategiei naţionale de dezvoltare a automobilismului sportiv,
elaborată de Federaţie.
b) sprijină iniţiativele de înfiinţare de noi secţii de automobilism sportiv şi de organizare a
unor activităţi şi competiţii locale, pe raza judeţului unde îşi au sediul, în limita puterii
delegate de F.R.A.S.
c) asigură îndrumarea şi controlul structurilor afiliate la respectiva asociaţie, pentru
activităţile de automobilism sportiv desfăşurate de acestea la nivel local.
d) contribuie la buna organizare a competiţiilor din calendarul sportiv intern şi internaţional
desfăşurate pe raza lor de activitate, în baza mandatului dat de F.R.A.S.
e) acţionează pentru prevenirea şi combaterea violenţei, pentru promovarea spiritului de
sportivitate şi a toleranţei în întreaga activitate de nivel local.
f) promovează acţiunile de prevenire şi combatere a folosirii substanţelor interzise şi a
metodelor neregulamentare de influenţare a rezultatelor sportive.
g) desfăşoară activităţi de informare şi promovare a automobilismului sportiv prin massmedia locală, elaborează, multiplică şi difuzează orice fel de informaţii destinate spectatorilor,
voluntarilor etc.
h) afiliază structurile sportive cu secţii de automobilism de pe raza judeţului în care asociaţia
are sediul, ţine evidenţa legitimării sportivilor la acestea.
i) îndeplinesc şi alte atribuţii, în limita competenţelor delegate de Federaţie, a prevederilor
Statutului F.R.A.S. şi a statutelor proprii.
Art. 42.
(1) Asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de automobilism sportiv afiliate reprezintă
şi apără interesele F.R.A.S. şi ale membrilor acesteia, în relaţiile cu autorităţile publice locale,
în baza împuternicirii date de F.R.A.S.
(2) Drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiilor judeţene sau a municipiului Bucureşti de
automobilism sportiv sunt cele prevăzute în statutele proprii, cu respectarea prevederilor din
Statutul şi regulamentele F.R.A.S. La constituire, asociaţiile judeţene vor depune la F.R.A.S.
statutul asociaţiei, pe care vor primi avizul favorabil în cazul în care acesta nu conţine
prevederi contrare Statutului F.R.A.S. Lipsa avizării prealabile a Statutului de către F.R.A.S.
conduce la refuzul afilierii asociaţiei respective la F.R.A.S.
(3) Membrii asociaţiei sunt sub autoritatea asociaţiilor lor judeţene de automobilism sportiv
pentru activităţile desfăşurate pe plan local, intrajudeţean, iar pentru activităţile şi competiţiile
şi Campionatele interjudeţene, regionale, naţionale, în general pentru cele care depăşesc
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raza judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, se afiliază la F.R.A.S. şi se supun
autorităţii acesteia.
CAPITOLUL VIII. MIJLOACELE MATERIALE ŞI FINANCIARE
Art. 43.
Pentru asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii, F.R.A.S. poate avea - în
condiţiile legii - în proprietate, închiriate, în folosinţă sau administrare: automobile, baze,
terenuri, materiale şi instalaţii specifice sportului automobilistic, spaţii de cazare, cantine,
sedii, spaţii şi structuri de prestări servicii, precum şi alte dotări necesare atingerii scopului şi
obiectului de activitate.
Art. 44.
(1) Veniturile, indiferent de sursă, şi cheltuielile de orice natură ale F.R.A.S. sunt cuprinse în
bugetul anual propriu.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al F.R.A.S. se administrează astfel:
a) potrivit competenţelor stabilite prin prezentul Statut şi prin regulamentele Federaţiei,
pentru veniturile proprii.
b) potrivit condiţiilor stabilite prin contractele încheiate cu organele administraţiei publice
centrale şi/sau locale, pentru sumele acordate pentru finanţarea pe bază de programe a
Federaţiilor Naţionale sportive ori a structurilor sportive de drept privat, fără scop lucrativ, de
utilitate publică.
Art. 45.
Sursele de finanţare a activităţii F.R.A.S. provin din:
a) sume destinate finanţării programelor sportive proprii şi înscrise în contractele încheiate
cu organe ale administraţiei publice centrale şi/sau locale, după caz.
b) venituri obţinute din activităţi economice directe, legate de obiectul principal de activitate.
c) cotizaţii, taxe, contribuţii, penalităţi potrivit prevederilor prezentului Statut, regulamentelor
şi normelor proprii;
d) donaţii şi sponsorizări.
e) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii.
f) venituri obţinute din drepturi de televiziune, reclamă şi publicitate, ori din valorificarea
bunurilor din patrimoniul propriu.
g) sume rămase din exerciţiul financiar precedent.
h) venituri realizate din prestări servicii; venituri obţinute din activităţi de testare, măsurare,
omologare, atestare, autorizare, certificare, licenţiere etc.
i) alte venituri, în condiţiile legii.
Art. 46.
Fiecare membru afiliat plăteşte o cotizaţie anuală, care va trebui achitată integral până la
data de 30 martie a anului în curs ori în termen de 30 zile de la data comunicării admiterii ca
nou membru, sub sancţiunea suspendării din drepturile de membru afiliat.
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Art. 47.
(1) F.R.A.S. are organisme proprii de administrare şi gestionare a bugetului şi patrimoniului,
constituite conform legii, Statutului şi regulamentelor sale.
(2) Bugetul anual se aprobă de Adunarea Generală. Federaţia se supune verificărilor
financiare potrivit legii şi Statutului propriu.
(3) Exerciţiul financiar al Federaţiei se desfăşoară pe parcursul anului fiscal; începe la 1
ianuarie şi se sfârşeşte la 31 decembrie a fiecărui an.
(4) În condiţiile Legii nr. 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului, Federaţia poate beneficia de
sume de la bugetul de stat şi bugetele locale pentru finanţarea programelor sportive de
utilitate publică. Sumele se asigură pe bază de contracte încheiate cu organele
administraţiei publice centrale sau locale, după caz. Prevederile contractuale au putere
deplină pentru cele două părţi şi constituie norme cu caracter tehnic, financiar şi
administrativ.
Art. 48.
(1) Fondurile financiare ale Federaţiei se păstrează în conturi bancare, în condiţiile legii.
(2) Folosirea fondurilor financiare şi mijloacelor materiale se face potrivit hotărârilor Adunării
Generale şi aprobării organelor competente, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a
prevederilor Statutului, regulamentelor şi normelor proprii.
CAPITOLUL IX. STATUTUL DISCIPLINAR. SANCŢIUNI ŞI RECOMPENSE
Art. 49.
(1) Autoritatea disciplinară se exercită deplin şi legitim potrivit:
a) delegării de competenţe în baza prevederilor Legii nr. 69/2000 privind exercitarea de către
F.R.A.S. a dreptului de supraveghere şi control a structurilor sportive cu secţii de
automobilism sportiv şi a asociaţiilor judeţene de automobilism.
b) Statutului şi regulamentului disciplinar al F.R.A.S.
(2) Autoritatea disciplinară se exercită asupra oricărei categorii de persoane fizice sau
juridice care participă direct sau indirect la competiţiile automobilistice sau care activează în
sportul automobilistic, în limitele legii, Statutului şi a Regulamentului disciplinar F.R.A.S.
(3) Autoritatea disciplinară se exercită la locul de desfăşurare a unei competiţii de
conducerea cursei (director, comisari sportivi, şef arbitri etc.) şi concomitent sau ulterior unei
competiţii, de Comisia de Disciplină a F.R.A.S., de Comisia de Apel şi de Adunarea
Generală, după caz, în limita dispoziţiilor legale, a competenţelor delegate şi a prevederilor
Statutului şi a regulamentului disciplinar al F.R.A.S.
(4) Nu intră sub incidenţa regulamentului disciplinar şi nu sunt considerate sancţiuni
(disciplinare) penalizările legate de încălcări ale regulilor sportive ale unei competiţii, de
genul abaterilor de la traseul impus, întârzierilor în controale orare, neconformităţilor tehnice
ale automobilelor de competiţie şi altele asemenea.
Art. 50.
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(1) Puterea disciplinară dă titularilor legitimi menţionaţi la art. 48, alin. (3) facultatea
(prerogativă) de a investiga şi, după caz, de a sancţiona persoanele în culpă.
(2) Modalităţile de exercitare a autorităţii disciplinare se realizează prin:
a) un sistem coerent de sancţiuni, corespunzător specificului activităţii Federaţiei, gradat în
funcţie de gravitatea faptelor.
b) diferenţierea graduală a faptelor, excluderea posibilităţii dublei sancţiuni pentru aceeaşi
faptă, excluderea retroactivităţii în aplicarea sancţiunilor, interdicţia de a da sancţiuni pentru
fapte săvârşite anterior momentului comiterii faptei în cauză. În automobilismul sportiv,
eventuala penalizare (de ordin sportiv) şi sancţionarea (disciplinară) pentru aceeaşi faptă nu
este considerată “dublă sancţiune”. Penalizarea are doar rolul de restabilire a clasamentului,
iar sancţiunea reprezintă măsura corecţională pentru fapta comisă.
c) cauze sau împrejurări care scutesc, atenuează sau agravează răspunderea făptuitorului
şi cerinţele pentru stingerea sau suspendarea sancţiunii.
d) competenţele privind cercetarea faptei, determinarea şi aplicarea sancţiunii.
e) garantarea dreptului la apărare, stabilind căile de atac împotriva sancţiunilor aplicate.
(3) La propunerea Consiliului Federal, Adunarea Generală aprobă Regulamentul disciplinar,
corelat cu Legea nr. 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului, cu modificările şi completările
ulterioare şi legea nr. 551/2004 referitoare la constituirea Comisiei Naţionale de Disciplină
Sportivă şi procedurile de analiză şi judecare a cauzelor.
(4) Propunerile de corelare a Regulamentului disciplinar cu legislaţia în vigoare şi cu
prezentul Statut, care se impun pe perioada dintre două adunări generale, sunt de
competenţa Comisiei de Disciplină. Modificările validate de Consiliul Federal se aplică de la
data precizată în hotărâre, urmând a fi ratificate în următoarea şedinţă de Adunare Generală.
(5) Persoanele fizice sau juridice participante direct sau indirect la activitatea de
automobilism sportiv sau reprezentanţii acestora nu au permisiunea să aducă în faţa
instanţelor civile litigii legate de aplicarea unei penalizări sau sancţiuni de către F.R.A.S. şi
nu pot invoca prejudicii materiale, morale, sau de imagine, chiar dacă penalizarea sau
sancţiunea este ulterior anulată ca urmare a unei contestaţii soluţionate de instanţele
F.R.A.S. în favoarea reclamantului.
Art. 51.
(1) În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, comportamentul nesportiv, lipsit de fairplay, vicierea rezultatului sportiv sau tentativa, blamarea, denigrarea activităţii Federaţiei,
insulta şi calomnia adresate prin orice mijloace, nerespectarea Statutului, a hotărârilor şi
deciziilor F.R.A.S., încălcarea ordinelor arbitrilor unei competiţii sau ale oficialilor,
neprezentarea la audieri, sustragerea de la controale şi alte asemenea abateri sunt
sancţionate conform Regulamentului disciplinar al F.R.A.S. şi al prezentului Statut.
(2) Măsurile disciplinare aplicabile structurilor sportive şi altor persoane juridice pot fi:
a) avertisment.
b) penalitate în bani.
c) suspendarea dreptului de participare la competiţii auto, cu sau fără retragerea punctajului
anterior acumulat într-un Campionat.
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d) suspendarea licenţei de organizator, de echipă etc.
e) anularea licenţei pe anul în curs şi/sau a permisului de organizare a unei competiţii.
f) interzicerea definitivă a organizării de competiţii automobilistice.
g) suspendarea drepturilor de membru afiliat.
h) excluderea din Federaţie.
(3) Măsurile disciplinare aplicabile persoanelor fizice (sportivi, arbitri, tehnicieni, oficiali etc.)
sunt:
a) avertisment.
b) penalitate în bani.
c) suspendarea licenţei sau a legitimaţiei, după caz.
d) anularea licenţei sau a legitimaţiei pe anul în curs.
e) excluderea (dintr-o competiţie, de la mai multe, sau din campionat) cu sau fără retragerea
punctajului acumulat;
f) excluderea definitivă din activitatea competiţională.
g) declararea “persona non grata”: persoana neagreată în structurile afiliate F.R.A.S., care
nu mai are dreptul să ia parte la activitatea de automobilism sportiv în nicio calitate.
Art. 52.
(1) Membrii Federaţiei care s-au remarcat prin rezultate deosebite sau prin contribuţia
materială şi/sau morală adusă la susţinerea activităţii pot primi următoarele recompense:
a) trofee, cupe şi altele asemenea.
b) diplome, diplome de onoare, plachete.
c) prime şi premii.
d) titlul de Maestru al Sportului, în conformitate cu normele legale în vigoare.
e) alte distincţii şi stimulente care stau în competenţa Federaţiei.
(2) Recompensele prevăzute la alin. (1), lit. a), b), c) şi e) sunt de competenţa Consiliului
Federal, iar cele de la lit. d) se află în competenţa Adunării Generale.
(3) F.R.A.S. poate înainta organului administraţiei publice centrale de specialitate propuneri
privind recompensarea sportivilor şi tehnicienilor cu rezultate deosebite, în condiţiile
dispoziţiilor legale în materie.
CAPITOLUL X. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Art. 53.
(1) Dizolvarea F.R.A.S. poate interveni în unul din următoarele moduri:
a) de drept, prin:
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- imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Federal în conformitate cu
Statutul Federaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care
Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Federal, trebuia constituit.
- reducerea numărului de asociaţi sub limita stabilită de lege, dacă acesta nu a fost
completat timp de trei luni.
b) prin hotărâre judecătorească, atunci când:
- scopul sau activitatea Federaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice.
- realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice.
- urmăreşte un alt scop decât cel pentru care a fost constituită.
- a devenit insolvabilă.
- nu mai obţine autorizaţiile de funcţionare necesare, potrivit legislaţiei în vigoare.
(2) Prin hotărârea Adunării Generale, convocată conform prevederilor prezentului Statut şi
adoptată cu o majoritate de 2/3 din totalul membrilor afiliaţi.
Art. 54.
(1) Odată cu hotărârea de dizolvare, Adunarea Generală va lua o decizie cu privire la
destinaţia bunurilor rămase după lichidare.
(2) În situaţia dizolvării, patrimoniul Federaţiei nu poate fi împărţit între membrii F.R.A.S.
(3) Lichidarea patrimoniului se va face conform dispoziţiilor legale în materie, în vigoare la
data intervenirii dizolvării.
CAPITOLUL XI. DISPOZIŢII FINALE
Art. 55.
(1) Organul administraţiei publice centrale de specialitate exercită supravegherea şi controlul
asupra activităţii F.R.A.S. potrivit prevederilor Legii nr. 69/2000 a Educaţiei Fizice şi
Sportului şi Regulamentului de punere în aplicare a acesteia, aprobat prin HG nr. 884/ 2001.
(2) F.R.A.S. va comunica organului menţionat la alin. (1) orice modificare a actului constitutiv
şi a Statutului, precum şi alte informaţii, potrivit dispoziţiilor legale în materie.
(3) Orice modificare/completare a Actului Constitutiv şi a prezentului Statut se va opera prin
act adiţional în condiţiile legii şi prevederilor prezentului Statut.
Art. 56.
Consiliul Federal al F.R.A.S. hotărăşte în toate situaţiile neprevăzute de prezentul Statut, în
conformitate cu Legea nr. 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului. Statutul Federaţiei
Române de Automobilism Sportiv a fost elaborat în Adunarea Generală de constituire a
F.R.A.S. din 2005 şi modificat astfel:
- în Adunarea Generală Extraordinară din 8.12.2006
- în Adunarea Generală Ordinară din 13.02.2010
- în Adunarea Generală de Alegeri din 18.12.2010
- în Adunarea Generală de Alegeri din 16.02.2019
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- în Adunarea Generală Ordinară din 22.02.2020
Prezentul Statut al FEDERAŢEI ROMÂNE DE AUTOMOBILISM SPORTIV a fost aprobat de
Adunarea Generală Extraordinară din data de 26 aprilie 2021, desfăşurată la Bucureşti şi
intră în vigoare la aceeaşi dată.
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