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CAPITOLUL II. Scopul şi obiectivele Federaţiei

Art. 7
(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 Federației Internaționale a
Automobilului, se încadrează la acest capitol și simulatoarele special construite pentru pregătirea
și dezvoltarea abilităților 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 motorsport, 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, pe teren accidentat sau în mediul online.

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 entități care își
desfășoară activitatea in 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, școlile de conducere defensivă, şcolile de antrenori, monitori, instructori, 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, susținerea
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.
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.

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.



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 desfășurate prin
videoconferință, 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.
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 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.
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(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 ședințele
desfășurate în sistem online, accesul pe platformă se face în baza acordului sau mandatului de
reprezentare, a dovezii dreptului de reprezentare, precum și a celorlalte documente cerute de
Regulamentul de Desfășurare 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 ședințele desfășurate cu prezența fizică a membrilor, legitimaţiile de vot vor fi distribuite
reprezentanţilor cu drept de vot şi ulterior, celor care au dobândit acest drept în 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 ședințele online, hotărârile se adoptă în
conformitate cu rezultatele afișate 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 alegeri. 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, șasemembri 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
experiență de minimum 5 ani în managementul si administrarea unei activități 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 puțin 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. 26
(1) - Adunarea Generală Extraordinară a F.R.A.S. poate fi convocată astfel:
a) de Consiliul Federal, prin votul a cel puţin șase din totalul de unsprezecemembri. 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, 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. 28.
(1) Consiliul Federal este format dintr-un număr de unsprezece persoane, din care zece sunt aleşi
prin vot de Adunarea Generală. Al unsprezeceleamembru 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 nouămembri 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 șasemembri. 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 șase din
cei unsprezecemembri 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 aflați în imposibilitate 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 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. 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 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 situații de egalitate a votului, votul
președintelui 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. 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 din 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 de motiv.
În caz de incompatibilitate stabilită de Preşedinte sau de Consiliul Federal, se vor abţine.

Art. 38.
(1) Directorul Sportiv FRAS organizează, conduce, promovează si supervizează activitatea sportivă
a Federației.
(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 Președintelui. Dacă a
fost ales de Adunarea Generală, Directorul Sportiv poate îndeplini si altă funcție executivă.
(3) Atribuțiile Directorului Sportiv se stabilesc prin fişa postului, aprobată de Consiliul Federal FRAS.

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 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
m) Comisia Națională de Digital Motorsport
n) Comisia Națională de Drag Racing
o) Comisia Națională de Vehicule Electrice și Energii Altenative
p) Comisia Națională de Drift
q) Comisia Națională de Îndemânare
r) Comisia Naţională de Competiţii Regionale


