
Consiliul Federal aprobă, în ședinta sa, organizată și desfășurata la data de
04.12.2018, următorul document juridic de lucru, identificat ca fiind
REGULAMENTUL ELECTORAL al acestei Federații Sportive Naționale, cu caracter
obligatoriu pentru structurile sportive, legal constituite și recunoscute oficial, care
desfășoară activitate de automobilism sportiv și dețin calitatea de membri
asociați/afiliați la FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV.

REGULAMENT ELECTORAL

MEMBRI CU DREPT DE VOT

Membrii FRAS cu drept de vot au următoarele drepturi și obligații:

a)sa participe si sa-si exercite dreptul de vot la Adunarile Generale, în conditiile
Statutului;

b)sa preia obligatiile fata de Federatie pentru membrii lor, persoane fizice:
sportivi, sefi de echipa, tehnicieni, alte functii si meserii specifice, legitimati sau
înregistrati la structura sportiva în cauza;

c)sa-si achite integral cotizatia anuala, stabilita prin Normele Financiare, pâna la
data de 30 martie a anului trecut și a celui în curs; depasirea acestui termen sau
existența altor datorii neachitate către FRAS are drept consecinta pierderea temporara
a drepturilor de membru afiliat.

Dupa achitarea integrala a cotizatiei si a sumelor restante, membrul afiliat
suspendat din aceasta cauza îsi reintra în drepturi în conditiile Statutului Federatiei
Romane de Automobilism Sportiv.

d)membrii Federatiei îsi pierd drepturile, inclusiv pe cele de a fi reprezentati în
Adunarile Generale si de a vota, în cazul in care structura sportiva afiliata are obligatii
de plata neachitate la termen, sau daca se afla sub incidenta vreunei sanctiuni aplicate
de FRAS; de asemenea, este incompatibila cu calitatea de reprezentant sau votant,
persoana care, in calitate de sportiv, arbitru, oficial, organizator, sef de echipa etc., sau
structura pe care o reprezinta ori cea la care este înregistrat, se afla sub incidenta
vreunei penalizari sau sanctiuni dictate de Federatie.

e)orice alte drepturi și obligatii ce decurg din prevederile Statutului si
Regulamentelor FRAS.

Au dreptul de a fi reprezentati în Adunarea Generala membrii care nu au fost exclusi
ori suspendati ulterior afilierii, pe o perioada care include data sedintei respective.



Dreptul de reprezentare se transmite unei singure persoane fizice, în conditiile
prevazute in Statutul Federatiei.

Cvorumul pe baza caruia se stabileste daca Adunarea Generala este statutar
constituita si poate adopta hotarari valabile, reprezinta raportul dintre numarul
persoanelor prezente, care beneficiaza de dreptul de reprezentare, si numarul total de
membri afiliati/asociati.

Prin persoana cu drept de reprezentare în sedinta Adunarii Generale a FRAS se
întelege persoana care, în condiiile Statutului Federatiei, beneficiaza de dreptul de a
reprezenta o structura sportiva afiliata/asociata, cu drept de vot la momentul
deschiderii lucrarilor sedintei sau care poate dobândi acest drept în timpul sedintei
respective.

Persoana care a primit drept de reprezentare la Adunarea Generala de Alegeri
din partea unei structuri sportive afiliate nu poate primi drepturi de reprezentare de la
alte structuri sportive asociate/afiliate.

Membrii afiliati sunt obligati sa nominalizeze si sa transmita Secretariatului
Federatiei, cu cel putin 15 zile înainte de sedinta, datele de identificare ale persoanei în
drept sa-i reprezinte în sedinta Adunarii Generale de Alegeri.

La sedintele Adunarii Generale de Alegeri ale Federatiei pot primi drept de
reprezentare, din partea unei structuri sportive afiliate, urmatoarele categorii de
persoane fizice:

-persoanele nominalizate in Actul constitutiv al structurii sportive respective;
-reprezentantii structurilor sportive, înscrisi în evidentele FRAS, la începutul

sezonului competitional dinaintea sedintei Adunarii Generale de Alegeri;
-sportivii legitimati la acea structura sportiva, pe întreg sezonul competitional,

dinaintea sedintei Adunarii Generale de Alegeri;
-arbitrii sau oficialii de pe raza judetului, unde structura respectiva îsi are sediul,

cu conditia ca acestia sa fi participat, în aceasta calitate, la cel putin una din etapele
Campionatelor Nationale, în sezonul competitional dinaintea sedintei respective.

Persoana cu drept de reprezentare a unei structuri sportive poate vota doar în
numele acelei structuri sportive.

Votul prin corespondenta, prin procura, mandat sau delegatie, prin telefon,
telefax nu este admis.

Norma de reprezentare la Adunarea Generala este de un vot pentru fiecare
membru afiliat/asociat, cu drept de vot.

La punctul de pe Ordinea zi rezervat alegerilor din cadrul sedintei unei Adunari
Generale de alegeri, norma de reprezentare este de un vot pentru fiecare structura
sportiva activa, din rândul membrilor afiliati.

Prin structura sportiva activa se întelege structura în drepturi, care:
-are calitatea de membru fondator al FRAS;
-a organizat competitii care au contat ca etape în Campionatele Nationale în

sezonul dinaintea sedintei si precedentul;
-a legitimat si licentiat sportivi participanti la competitiile care au contat ca

etape în Campionatele Nationale, în sezonul dinaintea sedintei si precedentul.



ADUNAREA GENERALA DE ALEGERI

Adunarea Generala de Alegeri este convocata de Secretariatul Federal cu 30 zile
înaintea datei stabilite de Consiliul Federal.

In acest sens, se comunica membrilor afiliati data, ora, locul si Ordinea de Zi a
sedintei.

Convocarea se face în scris, prin scrisoare cu confirmare de primire sau prin fax,
e-mail, prin orice alte mijloace electronice prin care este posibila obtinerea confirmarii
de primire si/sau prin publicarea pe site-ul oficial al FRAS (www.fras.ro).

Secretariatul Federatiei stabileste si publica pe site-ul oficial al FRAS lista
membrilor si a persoanelor cu drept de reprezentare, lista structurilor sportive afiliate
care nu au, dar pot dobândi drept de vot ulterior publicarii listelor ori în cadrul
sedintei respective.

Cu 48 de ore înainte de data sedintei, listele se închid, pe baza extrasului de
cont bancar al F.R.A.S.

Cotizatiile si sumele care ajung în contul FRAS, dupa acest moment, repun în
drepturi membrii respectivi, ulterior sedintei pentru care listele au fost închise.

Adunarea Generala este statutar constituita si poate delibera si adopta hotarari,
în mod valabil, de la prima convocare, daca se întruneste cvorumul de 2/3, stabilit
conform Statutului Federatiei.

In situatia in care, la închiderea listelor, se poate stabili cu certitudine
imposibilitatea întrunirii cvorumului necesar unei sedinte a Adunarii Generale,
Consiliul Federal poate anula sedinta în preziua datei programate pentru desfasurare,
pana la orele 17.00, declarând-o Adunare Generala neconstituita statutar.

Anuntul se face prin publicare pe site-ul oficial al FRAS, Consiliul Federal
urmand a efectua demersurile privind o noua convocare, în conditiile prevazute in
Statut.

Cu 10 zile înaintea sedintei Adunarii Generale, materialele referitoare la Ordinea
de Zi sunt puse la dispozitia membrilor Federatiei, care beneficiaza de dreptul de vot,
prin fax, e-mail sau prin intermediul site-ului oficial al F.R.A.S. (www.fras.ro).

Pâna în preziua sedintei la care urmeaza sa se desfasoara sedinta Adunarii
Generale, membrii Federatiei pot trimite în scris propuneri pentru introducerea de noi
puncte pe Ordinea de Zi, însotite de motivarea propunerii respective.

Propunerile vor fi analizate de Consiliul Federal întrunit înaintea sedintei de
Adunare Generala, care aproba sau respinge, dupa caz, modificarea Ordinei de Zi.

In situatia în care nu se întruneste cvorumul necesar, se convoaca o noua
Adunare Generala.

Secretariatul Federal actualizeaza listele întocmite la convocarile anterioare si le
publica pe site-ul Federatiei.

Cu 48 de ore înainte de data sedintei stabilita prin a doua sau a treia convocare,
dupa caz, listele se închid ca si la convocarile anterioare.

Consiliul Federal stabileste Ordinea de Zi.
Desfasuratorul sedintei unei Adunari Generale de Alegeri va cuprinde:
-constatarea întrunirii cvorumului;
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-aprobarea Ordinei de Zi;
-stabilirea Prezidiului si a Secretarului de sedinta, care va întocmi Procesul

Verbal;
-ratificarea afilierii membrilor FRAS, ori excluderea, daca e cazul;
Membrilor pentru care afilierea a fost ratificata, li se acorda legitimatii, buletine

de vot etc.
Membrii pentru care afilierea nu a fost ratificata, dobândesc calitatea de

“membru afiliat provizoriu”, pot continua sa asiste la lucrarile sedintei, dar nu au drept
de vot. Membrii pentru care propunerea de excludere nu a fost ratificata de
Adunarea Generala sunt repusi în drepturi ulterior sedintei.

-desemnarea unei comisii formate din 2-3 persoane însarcinate sa numere si sa
valideze voturile valabil exprimate;

-în cazul Adunarilor Generale periodice: prezentarea raportului de activitate a
Consiliului Federal, a bilantului contabil, descarcarea de gestiune a Consiliului Federal;

-în cazul sedintelor Adunarilor Generale periodice: prezentarea sintezei
raportului Comisiei de Cenzori si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul care
urmeaza si supunerea acestora spre aprobare;

-daca este cazul, aprobarea modificarii Statutului;
-daca este cazul, supunerea la vot a unei motiuni de neîncredere;
-daca este cazul, alegeri pentru functiile de conducere ale FRAS.
Sedintele Adunarilor Generale ale F.R.A.S. sunt conduse de un prezidiu format

din Presedintele de Onoare, Presedintele Executiv, cei doi Vicepresedinti si membrii
prezenti ai Consiliului Federal.

Acestia pot conduce lucrarile sedintei pe rând, în functie de problema de pe
Ordinea de Zi, sau pot invita la cuvânt Membrii de Onoare si, în general, orice alt
participant la sedinta.

Accesul în sala de sedinta este permis pe baza actului de identitate, prin
confruntare cu listele finale publicate pe site-ul Federatiei si închise cu 48 de ore
înainte de sedinta.

In afara persoanelor cu drept de reprezentare, a delegatului autoritatii centrale
pentru sport, a membrilor Comisiei electorale, a membrilor Consiliului Federal, a
membrilor de onoare, a invitatilor speciali, a jurnalistilor acreditati, a fotografilor si
cameramanilor, sau a personalului auxiliar necesar desfasurarii sedintei, accesul altor
persoane este permis numai cu acordul scris al Consiliul Federal.

Legitimatiile de vot vor fi distribuite reprezentantilor, care beneficiaza de
dreptul de vot si ulterior, celor care au dobândit acest drept în timpul sedintei.

În cazul Adunarilor Generale de Alegeri, buletinele de vot pentru punctul de pe
Odinea de Zi, “alegeri”, vor fi distribuite doar membrilor afiliati/asociati, declarati
activi pe baza criteriilor prevazute in Statutul Federatiei.
Structurile sportive a caror afiliere hotarâta de Consiliul Federal pot fi ratificate de
Adunarea Generala, au toate drepturile si obligatiile celorlalti membri, cu exceptia
dreptului la vot.

Hotarârile în cadrul sedintelor Adunarilor Generale de Alegeri se adopta cu
majoritatea de jumatate plus unu a voturilor exprimate de cei prezenti, cu drept de vot,



în afara de cazurile în care este necesara sau suficienta, conform prevederilor din
Statut, o alta majoritate.

Hotarârile se adopta prin vot deschis (prin ridicarea mâinii – legitimatiei de vot)
sau secret (cu buletin de vot), în raport de modalitatea adoptata.

Prezidiul sedintei Adunarii Generale poate decide cazurile în care se impune
votul secret, din proprie initiativa, sau la propunerea participantilor la sedinta, daca
Statutul nu prevede altfel.

Membrul Federatiei si/sau reprezentantul acestuia care, într-o problema supusa
hotarârii Adunarii Generale, este direct vizat, interesat, sau care se gaseste în situatii de
incompatibilitate cu calitatea de votant, este obligat sa se abtina de la vot din oficiu,
sau la cererea Prezidiului sedintei.

Indiferent de situatie, daca votul a fost numarat si luat în calcul, acesta nu mai
poate fi contestat dupa închiderea lucrarilor sedintei.

Adunarea Generala de Alegeri a F.R.A.S. are loc o data la patru ani.
Daca la prima convocare nu se întruneste cvorumul statutar de 2/3, se convoaca o noua
Adunare Generala de Alegeri în termen de 15 zile.

Adunarea Generala de Alegeri, convocata a doua oara, se va putea desfasura si
va putea delibera valabil în conditiile prezentei unui numar de persoane, cu drept de
reprezentare, mai mare sau egal cu jumatate plus unu din totalul membrilor afiliati.

Daca nici în aceasta a doua sedinta nu se întruneste majoritatea, se va convoca
pentru a treia oara Adunarea Generala de Alegeri, în termen de 7 zile, care se va putea
desfasura si va putea delibera valabil, indiferent de numarul persoanelor cu drept de
reprezentare participante la sedinta.

Frauda la alegerile F.R.A.S. se sanctioneaza disciplinar, cu maximum de
pedeapsa prevazut de articolul la care este încadrata fapta respectiva.

COMISIA ELECTORALĂ

Comisia electorala este formata dintr-un numar de 3-5 persoane, alese prin vot
electronic de membrii Federatiei cu drept de vot în acel moment, din rândul
persoanelor propuse de Secretarul General al F.R.A.S.

Din Comisia electorala pot face parte delegati din partea autoritatii centrale
pentru sport, delegati ai altor federatii sportive, juristi sau directorul economic,
membrii Consiliului Federal, membrii Comisiilor Federale, arbitrii, personalul salariat
cu contract de munca pe durata nedeterminata si colaboratorii voluntari ai F.R.A.S.

Nu pot face parte din Comisia electorala candidatii la functiile alese,
Presedintele si Secretarul General, reprezentantii membrilor afiliati, alte persoane
incompatibile cu aceasta calitate.

Pentru o Adunare Generala de Alegeri, Secretariatul Federal stabileste si publica
pe site-ul oficial al F.R.A.S. lista structurilor sportive declarate inactive, care conform
Statutului, nu au drept de vot la alegerile propriu-zise.

Comisia Electorală preia pe baza unui proces-verbal listele cu candidaturi,
aprobă listele actualizate și lista finală cu alegători, primește candidaturile depuse,
verifică îndeplinirea condițiilor de fond și formă pentru ca o persoană să poată candida,



înregistrând candidaturile care îndeplinesc cerințele legale și respingându-le pe cele
neconforme, soluționează întâmpinările referitoare la propria activitate și contestațiile
cu privire la actele și operațiunile sale, face publice, prin afișare, la sediul comisiei și pe
site-ul www.fras.ro candidaturile depuse, comunică Secretariatului General numărul de
alegători și candidații la funcțiile de conducere;

Comisia electorala solutioneaza eventualele contestatii si valideaza lista finala
pe baza careia 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 sedintei etc.

Listele persoanelor fizice si juridice compatibile cu calitatea de votant la alegeri
se închid cu 48 de ore înainte de data sedintei.

În cazul în care Adunarea Generala de Alegeri se reprogrameaza din lipsa
cvorumului, Secretariatul Federatiei va proceda la actualizarea listelor persoanelor cu
drept de reprezentare si, cu aprobarea Comisiei electorale, pe cele ale votantilor la
“alegeri”.

Listele se finalizeaza si se închid, de fiecare data, cu 48 de ore înainte de data
stabilita prin convocarea respectiva.

Alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot.
In situatia in care, pentru o functie, exista un singur candidat, alegerea acestuia

se poate face prin vot deschis.

PROCESUL DE VOT

Odată stabilit cvorumul și caracterul statutar al Adunării Generale de Alegeri, la
punctul de pe Ordinea de Zi destinat alegerilor propriu-zise se începe procesul de vot
cu alegerea președintelui FRAS. Procesul de vot se va realiza cu buletine transmise
membrilor cu drept de vot la intrarea în sală. Votul este secret, dacă nu se stabilește
altfel în cadrul Comisiei Electorale. Este declarat câștigător candidatul care întrunește
jumătate plus unul din voturile valabil exprimate. Dacă niciunul dintre candidați nu
întrunește pragul de jumătate plus unu, se va proceda la al doilea tur de alegeri, la care
vor participa primii doi candidați care au strâns în primul tur cele mai multe voturi.
Căștigător va fi declarat cel care adună cel mai mare număr de voturi.
Procesul de vot continuă cu alegerea celorlalți membri ai conducerii FRAS. Dacă
candidatul câștigător a participat la alegeri într-o echipă, atunci automat întreaga
echipă este declarată câștigătoare. Dacă candidatul care a câștigat alegerile pentru
postul de Președinte a ales să participe singur, alegerile continuă cu procesul de vot
pentru cei doi vicepreședinți și pentru cei 5 membri ai Consiliului Federal, pentru cei
trei membri ai Comisiei de Apel și pentru cei trei membri ai Comisiei de Cenzori.
Procesul de vot pentru vicepreședinți, membrii Consiliului Federal și pentru Comisiile
de Apel și Cenzori va determina candidații câștigători prin obținerea majorității simple,
într-un singur tur.
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.
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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.
Comisia de Cenzori 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. 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.

CANDIDATURI

Poate candida la functiile de conducere din FRAS orice persoana fizica, cu
aptitudini si competente în administrarea automobilismului sportiv, compatibila cu
aceste functii, conform Statutului acestei Federatii Sportive Nationale.

Depunerea candidaturii se va face la sediul FRAS din București, sector 1, strada
Popa Savu nr.7 și va cuprinde următoarele:

a) numele și prenumele, domiciliul, specialitatea, gradul profesional și, acolo unde este
cazul, titlul științific;

b) Curricullum Vitae

c) funcția pentru care respective persoană dorește să candideze;

d) funcțiile pe care le deține în alte asociații, organizații, companii, organizații
administrative, sindicale ori profesionale;

e) declarația pe propria răspundere conform căreia, în situații de incompatibilitate, își
va rezolva situația în termenul prevăzut de lege;

f) declarația pe propria răspundere conform căreia nu se află sub incidența unui dosar
de urmărire penală și nu are fapte care pot periclita imaginea FRAS;

g) programul electoral

h) data și semnătura.

Candidatii la functiile alese îsi pot depune candidatura prin intermediul unui
membru afiliat al F.R.A.S., sau independent, până cel târziu cu 15 zile înainte de
Adunarea Generala de Alegeri.

Pe site-ul F.R.A.S. vor fi publicate data si ora exacta de închidere a listei de
depunere a candidaturilor.

Cu 10 zile înaintea datei Adunarii de Alegeri, lista candidatilor validati,
împreuna cu C.V.-ul si programul electoral al fiecaruia, se publica pe site-ul oficial al
F.R.A.S. Validarea candidatilor se face de Comisia electorala, în conformitate cu
regulamentul electoral aprobat.

Nu sunt admise candidaturi ale aceleiasi persoane pentru mai mult de doua
functii.

Se permite candidatilor la presedintia F.R.A.S. sa se prezinte la alegeri într-o
echipa desemnata din rândul candidatilor validati.



Optiunea poate fi facuta cel târziu cu cinci zile înainte de data alegerilor printr-
un document înaintat Comisiei electorale, semnat de toti membrii echipei candidate.

Optiunea de a candida în bloc va fi publicata a doua zi pe site-ul F.R.A.S.
Candidatii care consimt sa faca parte dintr-o echipa nu mai pot candida

independent si nici nu pot face parte din echipa altui candidat.
Daca echipa, astfel constituita, câstiga presedintia, toti membrii acesteia câstiga,

implicit, posturile în care au fost nominalizati, Adunarea Generala urmând a alege prin
vot secret doar pentru functiile ramase neacoperite, daca este cazul.

Daca echipa pierde presedintia, automat toti membrii acesteia pierd alegerile.
În Adunarea Generala nu se accepta depunerea de candidaturi.
De asemenea, nu pot fi depuse noi candidaturi pentru urmatoarele Adunari de

Alegeri, în cazul în care precedentele au fost reprogramate din lipsa de cvorum.

Hotarârile Adunarilor Generale se certifica prin semnatura Presedintelui F.R.A.S.
si a Secretarului General ori, dupa caz, a Vicepresedintilor F.R.A.S. si a unui membru al
Consiliului Federal si intra în vigoare în termen de 15 zile de la data la care au fost
adoptate.

În cazuri speciale, Adunarea Generala poate stabili o alta data, nu mai devreme
de 15 zile, pentru intrarea în vigoare a hotarârilor.

Hotarârile Adunarii Generale de modificare a Statutului F.R.A.S. intra în vigoare
dupa înscrierea modificarilor în Registrul Federatiilor (Registrului Special), aflat la
Grefa Tribunalului Bucuresti, in a carei raza teritoariala se afla sediul Federatiei.

Hotarârile luate de Adunarea Generala sunt obligatorii si pentru membrii
asociati care nu au luat parte la sedinta sau pentru cei care au votat împotriva; acestea
sunt publicate pe site-ul F.R.A.S., în sectiunea rezervata membrilor afiliati,
sau difuzate membrilor în drepturi, care au absentat la sedinta, de catre Secretariatul
Federal, în termen de 10 zile de la data sedintei respective.

Prezentul Regulament Electoral este supus aprobării cluburilor membre FRAS și este
constituit în acord și spre completarea Statutului FRAS cu privirea la procesul de
alegeri. Orice litigiu cu privire la prezentul document se soluționează în conformitate
cu prevederile Statutului FRAS.


