
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICĂRI STATUT F.R.VOLEI 
 

Articol complet Articol modificat 
Art.53 –Antrenorii federali Art.53 – Antrenorii federali 
53.1. Antrenorii federali ai FRV sunt persoane de 53.1. Antrenorii federali ai FRV sunt persoane de 
specialitate cu pregătirea tehnică necesară, care  specialitate cu pregătirea tehnică necesară, care 
coordonează din punct de vedere tehnic voleiul  coordonează din punct de vedere tehnic voleiul 
feminin și masculin. feminin și masculin. 
53.2. În cadrul FRV, există două posturi de directori 53.2. În cadrul FRV există trei posturi de antrenori 
tehnici, respectiv unul pentru voleiul feminin și unul federali, unul pentru voleiul feminin, unul pentru 
pentru voleiul masculin. voleiul masculin respectiv unul pentru voleiul pe  
 plajă și zăpadă. 
53.3. Antrenorii federali ai FRV fac parte din 53.3. Antrenorii federali ai FRV fac parte din 
conducerea executivă a Federației, fiind subordonați conducerea executivă a Federației, fiind subordonați 
Secretarului General în cadrul Directoratului. Secretarului General în cadrul Directoratului. 
53.4. Antrenorii federali fac parte din personalul 53.4. Antrenorii federali fac parte din personalul 
angajat al FRV. angajat al FRV. 
  
Articol complet Articol modificat 
Art.75 – Comisia de Apel. Hotărâri Art.75 – Comisia de Apel. Hotărâri 
75.1. Comisia de Apel poate hotărî aplicarea oricărei 75.1. Comisia de Apel poate hotărî aplicarea oricărei 
sancțiuni prevăzute în regulamentele Federației. sancțiuni prevăzute în regulamentele Federației. 
Hotărârile ei sunt definitive și executorii. Hotărârile ei sunt definitive și executorii. 
75.2. În cazurile excepționale, pe baza unor probe noi 75.2. În cazurile excepționale, pe baza unor probe noi 
și în conformitate cu regulamentul Comisiei Naționale și în conformitate cu regulamentul Comisiei Naționale 
de Disciplină Sportivă**, hotărârile Comisiei de Apel de Disciplină Sportivă**, hotărârile Comisiei de Apel 
pot fi atacate cu recurs la Comisia Națională de pot fi atacate cu recurs la Comisia Națională de 
Disciplină Sportivă de pe lângă ANST**, hotărârea Disciplină Sportivă de pe lângă ANST**, hotărârea 
acesteia fiind irevocabilă. acesteia fiind irevocabilă. 
75.3. Până la data intrării în vigoare a regulamentului 75.3. Abrogat 
Comisiei Naționale de Disciplină Sportivă de pe  
lângă ANST, Consiliul Director rămâne singurul  
organism decizional, hotărârea acestuia fiind  
irevocabilă.**  
  
Articol complet Articol modificat 
Art.81 – Candidații pentru funcțiile alese ale FRV Art.81 – Candidații pentru funcțiile alese ale FRV 
81.1. Pot candida pentru funcțiile alese ale FRV 81.1. Pot candida pentru funcțiile alese ale FRV 
persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiții: următoarele condiții: 
-sunt persoane cu cetățenie română care nu au suferit -sunt persoane cu cetățenie română care nu au suferit 
condamnări penale (cazier judiciar)**, nu sunt în  condamnări penale (cazier judiciar)**, nu sunt în 
perioada efectuării unei sancțiuni disciplinare mai perioada efectuării unei sancțiuni disciplinare mai 
mari de un an dictate de FRV și sunt atașate de voleiul mari de un an dictate de FRV și sunt atașate de voleiul 
românesc prin acțiuni publice care nu prejudiciază românesc prin acțiuni publice care nu prejudiciază 
imaginea federației și a oficialilor acesteia; imaginea federației și a oficialilor acesteia; 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

-prezintă un program scris, care va conține cu - prezintă un program scris, care va conține cu 
prioritate enumerarea surselor de venituri materiale și prioritate enumerarea surselor de venituri materiale și 
financiare necesare pentru susținerea activității FRV financiare necesare pentru susținerea activității FRV 
și soluții concrete; și soluții concrete; 
-prezintă un Curriculum Vitae care va cuprinde date -prezintă un Curriculum Vitae care va cuprinde  
despre situația studiilor și pregătirii profesionale și obligatoriu studii superioare, pregătirea 
ocupația de bază; profesională și ocupația de bază; 
-au fost propuse de cel puțin unul dintre membri FRV. -au fost propuse de cel puțin unul dintre membri FRV; 
 -pentru funcția de președinte trebuie să aibă o 
 activitate de minimum 10 ani în structurile F.R.V. 
  
Articol complet Articol modificat 
Art.84 – Desfășurarea alegerilor Art.84 – Desfășurarea alegerilor 
84.1. Toate alegerile se fac prin vot secret cu 3 tipuri  84.1. Toate alegerile se fac prin vot secret cu 3 tipuri 
de buletine de vot, respectiv: de buletine de vot, respectiv: 
-un tip de buletin de vot pentru funcția de Președinte; -un tip de buletin de vot pentru funcția de Președinte; 
-un tip de buletin de vot pentru funcția de -un tip de buletin de vot pentru funcția de 
Vicepreședinte; Vicepreședinte; 
-un tip de buletin de vot pentru funcția de membru al -un tip de buletin de vot pentru funcția de membru 
Consiliului Director din care se bifează 7 membri.** al Consiliului Director din care se bifează 8  
 membri.** 
84.8. Pentru alegerea membrilor Consiliului Director 84.8. Pentru alegerea membrilor Consiliului Director 
se vor organiza unul sau mai multe tururi de scrutin se vor organiza unul sau mai multe tururi de scrutin 
(în cazul egalității de voturi) și vor fi declarați membri (în cazul egalității de voturi) și vor fi declarați  
ai Consiliului Director primii 7 candidați clasați în membri ai Consiliului Director primii 8 candidați 
urma turului (tururilor) de scrutin. clasați în urma turului (tururilor) de scrutin. 
  
Articol complet Articol modificat 
Art.105 – Sancționarea oficialilor Art.105 – Sancționarea oficialilor 
105.1. Comisia de Disciplină poate hotărî 105.1. Comisia de Disciplină poate hotărî 
suspendarea, cu efect imediat și interdicțiile prevăzute suspendarea, cu efect imediat și interdicțiile prevăzute 
în regulamentul disciplinar, a ”oficialilor” legați în regulamentul disciplinar, a ”oficialilor” legați 
prin Statutul și regulamentele FRV, pentru prin Statutul și regulamentele FRV, pentru 
nerespectarea abuzivă și repetată a acestora, precum nerespectarea abuzivă și repetată a acestora, precum 
și pentru încălcarea disciplinei și eticii sportive. și pentru încălcarea disciplinei și eticii sportive. 
105.2. Pentru abateri grave, oficialii pot fi excluși din 105.2. Pentru abateri grave, oficialii pot fi excluși din 
activitatea voleibalistică de către Comisia de  activitatea voleibalistică de către Comisia de 
Disciplină a FRV. Disciplină a FRV. 
105.3. Excluderea unui oficial se poate pronunța 105.3. Se abrogă. 
numai cu majoritate absolută a voturilor tuturor  
membrilor Consiliului Director.  

 
 
 
 
 
 


