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CAPITOLUL I.
DENUMIRE, STATUT JURIDIC, ÎNSEMNE
Art. 1.1. Federaţia Româna de Badminton a fost fondata în data de 29 ianuarie
1990 şi s-a reorganizat în conformitate cu Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr.
69/2000 la data de 07.12.2001.
Art. 1.2. Federaţia Româna de Badminton reorganizata în actuala formă juridică,
este continuatoarea de drept a Federaţiei Române de Badminton care a funcţionat
în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului până la data de 07.12.2001.
Art. 1.3. Federaţia Română de Badminton este structură sportivă de interes
naţional, constituită prin asocierea tuturor cluburilor cu secţii de badminton şi
asociaţiile judeţene de badminton şi a municipiului Bucureşti, afiliate pe baza
liberului consimtamant.
Art. 1.4. Federaţia Română de Badminton este singura autorizată să organizeze şi
să controleze activitatea de badminton din România.
Art. 1.5. Federaţia Româna de Badminton este persoană juridică de drept privat, de
utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ.
Dobândirea personalităţii juridice s-a făcut conform legii.
Art. 1.6. Federaţia Română de Badminton organizează sau tuteleaza competiţiile
oficiale de badminton cu caracter naţional şi cele internaţionale care au loc pe
teritoriul României.
Art. 1.7. Federaţia Română de Badminton are siglă [emblemă], steag [fanion] ,
insigna, antet si ştampilă proprie.
Art. 1.8. Prevederile statutului Federaţiei Române de Badminton sunt în
conformitate cu O.G. nr. 26/2000, cu Legea 69/2000 a Educaţiei Fizice şi
Sportului, a regulamentului de aplicare a acesteia, fiind obligatorii pentru toţi
membrii săi .
Federaţia Română de Badminton se organizeaza şi funcţionează în baza statutului
propriu elaborat în conformitate cu prevederile statutului federaţiei internaţionale
de specialitate.
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Art.1.9. Federaţia Română de Badminton este înscrisă în Registrul Sportiv al
Ministerul Tineretului şi Sportului şi atestată prin Certificat de Identitate Sportivă.

CAPITOLUL II
SEDIUL, PATRIMONIUL, DURATA DE FUNCŢIONARE
Art. 2.1. Federaţia Română de Badminton are sediul în Bucureşti strada Vasile
Conta , numărul 16, sector 2
Art. 2.2. Federaţia Română de Badminton are un patrimoniu compus din :
a) Mijloace fixe;
b) Obiecte de inventar;
c) Mijloace materiale şi băneşti.
La data aprobării prezentului statut, patrimoniul F. R. de Badminton însumează
300 lei.
Art. 2.3. Durata de funcţionare a Federaţiei Române de Badminton este pe termen
nelimitat.

CAPITOLUL III
RELAŢII CU ORGANISMELE
INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE
Art. 3.1. Federaţia Română de Badminton este afiliată la Federaţia Mondială de
Badminton [B.W.F.] şi la Federația Europeană de Badminton [B.E.] şi respectă , în
activitatea ei statutele şi regulamentele celor două organisme internaţionale.
Art. 3.2. Federaţia Română de Badminton este membră a Comitetului Olimpic si
Sportiv Român.
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Art. 3.3. Federaţia Română de Badminton întreţine şi dezvoltă relaţii
colaborare cu federaţiile similare din alte ţări.

de

CAPITOLUL IV
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE
Art. 4.1. Federaţia Română de Badminton are ca scop principal organizarea şi
dirijarea practicării badmintonului pe întreg teritoriul României precum şi aplicarea
unui sistem organizat de selecţie, pregătire şi participare în competiţii, în vederea
dezvoltării activităţii de performanţă pe plan naţional şi internaţional.
Art. 4.2. Obiectivele Federaţiei Române de Badminton sunt:
4.2.1. Asigură reprezentarea României în competiţiile sportive şi organismele
internaţionale la care este afiliată, stabileşte şi întreţine relaţii de colaborare şi
schimburi sportive cu federaţii similare din alte tări şi cu alte organisme
internaţionale.
4.2.2. Împreună cu structurile sportive afiliate conlucrează cu organele
administraţiei publice centrale şi locale în vederea asigurării mijloacelor şi
condiţiilor necesare pentru pregătirea sportivilor de performanţă.
4.2.3. Organizează sistemul competiţional intern.
4.2.4. Sprijina promovarea, impreuna cu sportivi, antrenori, arbitri şi alţi tehnicieni
din domeniu a spiritului de “fair-play’’ în pregătire şi competiţii.
4.2.5. Acţionează împotriva practicii de folosire a substanţelor şi metodelor
interzise în sport, în conformitate cu reglementările interne şi internaţional,
aplicând sancţiunile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a
federaţiei.
4.2.6. Acţionează pentru formarea şi perfecţionarea continuă a specialiştilor din
domeniu în corelaţie cu nevoile activităţii de badminton, în colaborare cu
instituţiile abilitate.
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4.2.7. Se preocupă de atragerea şi implicarea cercetării ştiinţifice şi medicinei
sportive în obiectivizarea şi dirijarea procesului de selecţie şi pregătire a sportivilor
în colaborare cu I.N.M.S. şi I.N.C.S.
4.2.8. Se preocupă de dezvoltarea bazei materiale de interes naţional destinate
badmintonului.
4.2.9. Se poate asocia cu alte persoane juridice sau fizice pentru constituirea de
societăţi sau pentru participarea cu părţi sociale la societăţile comerciale.

CAPITOLUL V
ATRIBUTIILE FEDERATIEI ROMANE DE BADMINTON
Art. 5.1. În realizarea scopului şi obiectivelor sale Federaţia Română de
Badminton are următoarele atribuţii:
5.1.1. Elaborează direcţiile de dezvoltare ale badmintonului, strategia privind
participarea la competiţiile internaţionale oficiale şi obiectivele de realizat, cu
precădere J.O., C.M., C.E., Cupele Europene, Circuite Europene şi Campionate
Balcanice, precum şi măsurile ce se impun pentru realizarea acestora.
5.1.2. Organizează activităţile şi competiţiile sportive oficiale la nivel naţional, în
baza normelor şi regulamentelor adoptate şi a statutului propriu;
5.1.3. Organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor, formarea,
perfecţionarea şi promovarea acestora, pe plan naţional şi internaţional;
5.1.4. Întocmeşte calendarul naţional şi regulamentele campionatelor şi
concursurilor naţionale la toate categoriile, precum şi calendarul internaţional la
care participă sportivii de performanţă;
5.1.5. Alcătuieşte loturile naţionale de seniori, juniori si cadeţi care reprezintă
federaţia în competiţiile internaţionale şi organizează pregătirea acestora în vederea
îndeplinirii obiectivelor asumate ;
5.1.6. Îndrumă, controlează şi sprijină din punct de vedere metodic, tehnic si
organizatoric membrii afiliaţi;
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5.1.7. Elaborează sistemul de informare şi documentare, organizează consfătuiri,
cursuri şi stagii de perfecţionare a antrenorilor şi arbitrilor, organizeaza banca de
date privind activitatea de badminton si realizeaza statistici.
5.1.8. Realizează legătura cu Ministerul Tineretului şi Sportului, cu alte ministere
şi departamente, în vederea susţinerii activităţii de badminton.
5.1.9. Susţine promovarea reprezentanţilor în organismele internaţionale, participă
la congrese şi conferinţe internaţionale ale forurilor la care este afiliată;
5.1.10. Administrează şi gestionează patrimoniul propriu, în conformitate cu
prevederile legale şi se preocupă pentru dezvoltarea şi modernizarea lui şi pentru
asigurarea fondurilor necesare activităţii de badminton;
5.1.11. Stabileşte cuantumul cotizaţiilor, taxelor şi penalităţilor care se aplică în
activitatea de badminton;
5.1.12. Elaborează regulamente, norme tehnice, financiare şi de asigurare
materială, alte norme specifice cu caracter general pentru activitatea de badminton
sau pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute.

CAPITOLUL VI
MEMBRII AFILIAŢI, DREPTURILE ŞI INDATORIRILE
ACESTORA
Art. 6.1. La Federaţia Română de Badminton se pot afilia structurile sportive cu
personalitate juridică legal constituite şi care au Certificat de Identitate Sportivă.
Art. 6.2. La afiliere, cluburile ,asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de
badminton trebuie să prezinte o cerere tipizat, emisă de federaţie, care conţine, sub
sancţiunea nulităţi:
6.2.1. Denumirea structurii sportive;
6.2.2. Sediul- judeţul, localitatea, adresa, telefon, fax;
6.2.3. Certificatul de identitate sportivă-numărul şi data emiterii;
6.2.4. Culorile clubului de care aparţine secţia;
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6.2.5. Organele de conducere şi administrare;
6.2.6. Data, semnătura şi ştampila.
La cerere se ataşează următoarele înscrisuri doveditoare:
a) Certificatul de identitate sportivă (C.I.S.) - copie legalizata
b) Actul constitutiv al clubului sportiv – copie legalizata
c) Statutul clubului sportiv - copie legalizata
d) Hotarârea judecatoreasca definitiva de acordare a personalitatii juridice,
încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul
asociatiilor si fundatiilor ( în cazul structurilor sportive cu personalitate
juridica) - copie legalizata
e) Certificatul de înscriere în Registrul national al persoanelor juridice ( în
cazul structurilor sportive persoane juridice fara scop patrimonial ), - copie
legalizata
f) Certificatul de înmatriculare în Registrul comertului ( în cazul societatilor
comerciale sportive pe actiuni ), - copie legalizata
g) Dovada sediului structurii sportive (act de proprietate, contract de închiriere,
contract de comodat) – copie xerox simpla
h) Dovada patrimoniului structurii sportive – copie xerox simpla

Art. 6.3. Afilierea la Federaţia Română de Badminton înseamnă totodată
cunoaşterea, însuşirea şi respectarea statutului Federaţiei Române de Badminton şi
a regulamentelor sale.
Art. 6.4. Adunarea Generală este competentă să decidă asupra afilierii membrilor.
Art. 6.5. Biroul Federal poate hotărâ afilierea, cu titlu provizoriu a unui membru,
această hotărâre urmând să fie supusă aprobării primei adunări generale a
federaţiei, care va decide afilierea definitivă.
Art. 6.6. Excluderea unui membru afiliat se aprobă de Adunarea Generală, la
propunerea Biroului Federal.
Art. 6.7. Calitatea de membru se dobândeşte prin efectul afilierii.
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Art.6.8. Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii:
6.8.1. Ca urmare a desfiinţării acestuia;
6.8.2. Prin excluderea hotărâtă de Biroul Federal în următoarele situaţii:
a) încălcarea prevederilor Statutului şi regulamentelor Federaţiei;
b) neplata cotizaţiei şi taxelor anuale timp de 2 ani consecutiv;
Art. 6.9. Excluderea unui membru afiliat se aprobă de Adunarea Generală, la
propunerea Biroului Federal.
Art.6.10. Membrii Federaţiei de Badminton au următoarele drepturi:
6.10.1. Să participe la Adunările Generale;
6.10.2. Să fie aleşi în organismele federale;
6.10.3. Să beneficieze de recompensele oferite de federaţie [premii, diplome,
trofee, etc.];
6.10.4. Să participe la competiţiile oficiale şi de verificare organizate în România
sub egida Federaţiei Române de Badminton;
6.10.5. Să prezinte propuneri Biroului Federal şi Adunării Generale, să iniţieze
proiecte de hotărâri sau să participe la elaborarea hotărârilor, după caz.
Art. 6.11. Membrii Federaţiei Române de Badminton sunt obligaţi:
6.11.1. Să respecte statutul şi regulamentele federaţiei în litera şi spiritul lor;
6.11.2. Să permită controlul dispus de federaţie;
6.11.3. Să respecte şi să apere imaginea şi prestigiul F. R. Badminton precum şi ale
organelor şi oficialilor acesteia;
6.11.4. Să transmită numai prin intermediul organismelor competente ale F. R.
Badminton orice gen de corespondenţă adresată I.B.F. si/sau E.B.U.
6.11.5. Să facă cunoscut federaţiei orice modificare sau schimbare survenită în
structura sportivă respectivă;
6.11.6. Sa achite la termenele fixate, obligaţiile financiare faţă de federaţie stabilite
de Adunarea Generală la termenele fixate;
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6.11.7. Să solicite aprobarea F. R. Badminton pentru participarea la orice acţiune
internaţională, atunci când participă în nume propriu.

CAPITOLUL VII
ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL ALE FEDERAŢIEI
Art.7.1. Organele de conducere şi control ale federaţiei sunt:
a) Adunarea Generală
b) Biroul Federal
c) Comitet Executiv
d) Cenzorul

CAPITOLUL VIII
ADUNAREA GENERALA
Art. 8.1. Adunarea Generală este organul legislativ al F. R. Badminton şi în
consecinţă autoritatea supremă de conducere a Federatiei.
Art. 8.2. Adunarea Generală se compune din totalitatea membrilor afiliati.
Art. 8.3. Competențele Adunarii Generale sunt:
a) Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Federatiei;
b) Aprobarea raportului privind activitatea Biroului Federal, a bugetului de venituri
si cheltuieli si a bilantului contabil, descarcarea de gestiune a Biroului Federal şi
aprobarea raportului Cenzorului;
c) Alegerea si revocarea membrilor Biroului Federal;
d) Alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de
cenzori;
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e) Adoptarea statutului Federaţiei Române de Badminton, modificarea şi
completarea acestuia, precum şi modificarea actului constitutiv al acesteia;
f) Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al federaţiei,
Regulamentului de competiţii interne şi altor regulamente necesare bunei
desfăşurări a activităţii;
g) Aprobarea planului anual de badminton şi bugetele de venituri şi cheltuieli;
h) Schimbarea sediului;
i) Infiintarea de filiale;
j) Dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor
ramase dupa lichidare;
k) Orice alte atributii prevazute in lege.
Art. 8.4. Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de
control permanent asupra organelor prevazute la art. 7.1.
Art. 8.5. Adunarea Generală poate acorda, prin vot deschis, titlul de "Preşedinte de
onoare" şi “Membru de onoare” unor persoane cu activitate meritorie în activitatea
de badminton sau în activitatea Federaţiei Române de Badminton. Acestia sunt
obligati sa cunoasca si sa respecte Statutul si regulamentele federatiei, in caz
contrar acestora li se poate revoca titlul respectiv.
Art. 8.6. Adunarea Generală poate sa ia hotărâri în orice problemă a Federaţiei
Române de Badminton.
Art. 8.7. Adunarea Generală poate fi publică, accesul fiind permis pe bază de
invitaţii.
Art. 8.8. La Adunarea Generala membrii afiliaţi sunt reprezentati de catre un
delegat imputernicit, iar accesul la Adunarea Generala se face pe baza actului de
identitate si a mandatului scris de catre presedintele asociatiei sau clubului.
Art. 8.9. Membrii afiliaţi au dreptul la câte un vot daca au achitat toate obligatiile
financiare catre federatie si daca sportivi legitimati ai membrului afiliat au
participat la cel putin o competitie nationala oficiala in ultimul an competitional.
Art. 8.10. Adunarea Generală este: ordinară, extraordinară şi de alegeri.
(1) Adunarea Generală ordinară se convoacă şi se desfăşoară anual;
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(2) Adunarea Generală extraordinară se convoacă în cazuri speciale, în orice
perioadă a anului;
(3) Adunarea Generală de alegeri.
Art. 8.11. Convocarea Adunării Generale se face, în scris, de către Biroul Federal,
si va cuprinde data, ora şi locul desfăşurării, precum şi ordinea de zi, menţionânduse explicit temele [problemele] de dezbătut.
Art. 8.12. Dacă în ordinea de zi figurează propuneri privind modificarea şi/sau
completarea statutului sau regulamentelor federatiei, convocarea trebuie să
cuprindă şi textul integral al acestora.
Art. 8.13. Membrii afiliati trebuie sa confirme in scris participarea la Adunarea
Generala la secretariatul Federaţiei cu minim 5 zile înainte de data desfăşurării
Adunării Generale.
Art. 8.14. Adunarea Generală este statutar constituită şi are putere de decizie în
prezenţa a 1/2 din numărul delegaţilor cu drept de vot. În situaţia în care nu se
întrunesc 1/2 din numărul delegaţiilor cu drept de vot, Adunarea Generală va fi
convocată a doua oara în termen de cel mult 15 zile de la data primei convocari. În
acest caz, Adunarea Generală se va desfăşura şi va avea putere de decizie
indiferent de numărul delegaţilor cu drept de vot.
Art. 8.15. Adunarea Generală este condusă de preşedintele federaţiei.
a) Dacă preşedintele lipseşte, acesta deleagă o altă persoană din Biroul Federal
să conducă Adunarea Generală [vicepreşedinte, secretar general].
Art. 8.16. În cadrul Adunării Generale se stabilesc:
a) Modalitatea de vot.
b) Persoanele care vor întocmi procesul verbal oficial; desemnarea lor se face
prin votul deschis al delegaţilor prezenti la adunare.
Art. 8.17. Propunerile trebuie supuse la vot în ordinea în care au fost prezentate.
Art. 8.18. Nimeni nu este constrâns să voteze.
Art. 8.19. (1) Membrul care, intr-o anumita problema supusa hotararii adunarii
generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai,

11

rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va
putea lua parte la deliberare si nici la vot.
(2) Membrul care incalca dispozitiile alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate
asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
Art. 8.20. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă a membrilor cu
drept de vot prezenţi, în afară de cazurile de mai jos în care este necesară:
(1) majoritatea simpla a membrilor cu drept de vot (prezenti si absenti)
pentru excluderea, aprobarea de noi afilieri si aprobarii acordarii titlului de
"Presedinte de onoare" sau "Membru de onoare";
(2) cu voturile a 2/3 din numărul total al membrilor cu drept de vot (prezenti
si absenti) pentru modificări, completări la statut sau dizolvarea federatiei.
Art. 8.21. Procesul verbal al Adunării Generale este semnat de persoanele
desemnate să-l întocmească.
Art. 8.22. Hotărârile Adunării Generale devin obligatorii pentru federaţie şi pentru
membri săi, după 15 zile de la data când au fost aprobate sau la data care este
stabilită de Adunarea Generală.
Art. 8.23. Cheltuielile de participare la Adunarea Generală sunt suportate de
Cluburile şi asociaţiile judeţene de badminton pentru delegaţii proprii.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA:
Art. 8.24. Convocarea Adunării Generale ordinare se face cu cel puţin 30 de zile
înainte de data desfăşurării acesteia.
Art. 8.25. Pot fi introduse propuneri în Adunarea Generală ordinara numai de către
Biroul Federal şi membrii afiliaţi, cu condiţia ca acestea să fie înaintate
secretariatului Federaţiei cu cel puţin 20 de zile înainte de Adunarea Generala.
Numai acele propuneri şi cereri transmise la timp şi incluse în ordinea de zi vor
putea fi discutate în Adunarea Generală.
Art. 8.26. Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare va include cel puţin
următoarele puncte:
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(1) Alocuţiunea preşedintelui cu referire la prezenţa delegaţilor cu drept de
vot şi adoptarea ordinii de zi;
(2) Desemnarea a 2 persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial;
(3) Raportul Biroului Federal privind activitatea pe perioada parcursă de la
ultima Adunare Generală;
(4) Prezentarea bilanţului contabil pe perioada precedentă şi aprobarea, prin
vot, a acestuia;
(5) Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de cenzori;
(6) Prezentarea şi aprobarea planului de activitate şi a bugetului de venituri
şi cheltuieli pe perioada următoare.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA:
Art. 8.27. Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată oricând de Birou
Federal prin hotărârea majorităţii simple a membrilor Biroului Federal sau ca
urmare a solicitării scrise, semnate de cel puţin 2/3 din numărul membrilor afiliaţi.
Art. 8.28. Convocarea Adunării Generale extraordinare se face cu cel puţin 15 zile
înainte de data desfăşurării acesteia.
Art. 8.29. Ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare va include numai
problemele care au determinat convocarea acesteia.

ADUNAREA GENERALA DE ALEGERI:
Art. 8.30. Convocarea Adunării Generale de alegeri se face cel puţin 30 de zile
înainte de data desfăşurării acesteia.
Art. 8.31. În cadrul Adunării Generale de Alegeri se stabileste comisia de
numarare a voturilor.
Art. 8.32. (1) Alegerile se fac prin vot secret, pe buletinul de vot.
(2) Dacă pentru o funcţie există un singur candidat, alegerea se poate face şi
prin vot deschis. Aceasta se poate hotara prin votul deschis al majoritatii simple.
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Art. 8.33. Distribuirea şi numărarea voturilor se face de către Comisia de numarare
a voturilor.
Art. 8.34. Numărul buletinelor de vot se comunică de către preşedintele Comisiei
de numarare a voturilor înainte de numărarea voturilor. Dacă numărul buletinelor
de vot returnate este mai mic sau egal cu cel anunţat, votul este validat. Dacă este
mai mare votul este anulat şi se va proceda la o nouă votare.
Art. 8.35. Propunerile de candidaturi pentru functiile din Biroul federal trebuie să
vină din partea membrilor afiliaţi si trebuie depuse la federatie cu cel puţin 15 zile
înaintea desfăşurării Adunării Generale de alegeri, însoţite de curriculum vitae şi
scrisoarea de intenţie a candidatului. Nu se iau în considerare propunerile sosite la
secretariatul federaţiei după acest termen sau în timpul Adunării Generale.
Art. 8.36. Pentru alegerea Preşedintelui Federatiei, în situaţia în care, după
desfăşurarea primului tur de scrutin, niciun candidat nu a îndeplinit majoritatea
simplă a voturilor, se va organiza un al 2-lea tur de scrutin cu primii doi candidaţi
în ordinea dată de voturile la primul tur de scrutin. Dacă nici în al 2-lea tur de
scrutin nu se realizează majoritatea simplă a voturilor, va fi declarat ales,
candidatul care obţine numărul cel mai mare de voturi. Dacă pentru funcţia de
preşedinte există o singură propunere acesta poate fi ales şi prin vot deschis.
Art. 8.37. Pentru alegerea vicepreşedintelui este nevoie de majoritatea simpla a
voturilor.
(1) In situatia in care niciunul dintre candidati nu intruneste din primul tur
majoritatea simpla, se organizeaza un al 2-lea tur de scrutin cu primii trei candidati
in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute in primul tur de scrutin. In
urma celui de-al doilea tur de scrutin va fi declarat ales primul candidat in ordine
descrescatoare a numarului de voturi obtinute in turul al doilea de scrutin.
Art. 8.38. Alegerea celor 4 Membri ai Biroului Federal se face în ordinea
descrescătoare a numărului de voturi întrunite. Dacă pentru ocuparea ultimului loc
sunt mai mulţi candidaţi cu acelaşi numar de voturi, pentru aceştia se organizează
al doilea tur de scrutin.
Art. 8.39. In cazuri temeinic justificate, candidaţii pot fi supuşi alegerii fără a fi
prezenţi la adunarea generală.
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CAPITOLUL IX
BIROUL FEDERAL

Art. 9.1. Biroul Federal este organul de conducere al Federatiei Romane de
Badminton care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
Art. 9.2. Biroul Federal se compune din 7 membri, poate cuprinde şi persoane din
afara Federaţiei în limita a cel mult 1/4 din componenţă, după cum urmează:
- 1 Preşedinte;
- 1 Vicepreşedinte;
- 4 membri;
- 1 Secretarul General, care face parte de drept din Biroul Federal, dar fara
drept de vot.
Art. 9.3. In exercitarea competentelor sale Biroului Federal:
a) Prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara,
executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului
de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
b) Aproba organigrama si politica de personal ale Federatiei;
c) Asigură aplicarea planurilor [strategia] şi a programelor de activitate şi a
hotărârilor Adunării Generale, precum şi respectarea, de către toţi membrii
Federaţiei a Statutului şi regulamentelor acesteia;
d) Aprobă cu titlu provizoriu afilierea secţiilor de badminton la Federaţie şi le
prezintă spre aprobare Adunării Generale care hotărăşte afilierea definitivă;
e) Aprobă componenţa comisiilor şi colegiilor centrale ale Federaţiei şi
modificările ulterioare în componenţa acestora si verifica periodic activitatea
acestora;
f) Verifica trimestrial execuţia bugetului de venituri si cheltuieli;
g) Aprobă calendarul competiţional intern;
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h) Aprobă participarea, obiectivele, bugetul si componenta loturilor la competitiile
internationale;
i) Aprobă concepţia de selecţie, pregătire şi participare în competiţiile
internationale ale sportivilor de performanţă;
j) Propune candidaţii federaţiei pentru a fi aleşi, cooptați sau numiţi în Organismele
Internaţionale;
k) Aprobă anual, lista arbitrilor de nivel naţional şi propunerile pentru promovarea
arbitrilor internaţionali;
l) Convoacă Adunarea Generală a federaţiei, propune ordinea de zi şi materialele
ce urmează să fie prezentate;
m) Aprobă sancţiunile propuse de Comisia de disciplină, în conformitate cu
reglementările interne şi internaţionale;
n) Aprobă norme financiare proprii, privind drepturile de deplasare şi
recompensele pentru sportivi, antrenori, alte cadre tehnice, în concordanţă cu
normele legale;
o) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea
Generală.
Art. 9.4. Pot fi membri al Biroului Federal persoanele de cetăţenie română, majore,
care beneficiaza de toate drepturile civile şi politice.
Art. 9.5. Nu poate fi membru al Biroului Federal, iar daca era, pierde aceasta
calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii
publice, daca Federatia Romana de Badminton are ca scop sprijinirea activitatii
acelei institutii publice sau persoana condamnata definitiv de o instanta
judecatoreasca intr-un caz penal.
Art. 9.6. Membrii Biroului Federal au un mandat de 4 ani, dar numai dacă
întrunesc, în tot acest timp, condiţiile care au stat la baza alegerii lor.
Art. 9.7. Membrii al caror mandat a expirat sunt reeligibili.
Art. 9.8. Obligatiile membrilor Biroului Federal sunt:
(1) sa cunoasca si sa respecte Statutul si regulamentele federatiei;
(2) sa participe activ la sedintele Biroului Federal;
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(3) sa fie prezent la minim jumatate din sedintele Biroului Federal din ultimele
12 luni;
sa isi indeplineasca atributiile specifice prevazute in Regulamentul de organizare si
functionare;
Art. 9.9. Biroul Federal se întruneşte în şedinţe ordinare, de regulă odată pe
trimestru sau ori de câte ori este nevoie.
Art. 9.10. Sedintele Biroului Federal nu sunt publice. In cazuri speciale, la
şedinţele Biroului Federal pot participa ca invitaţi speciali membrii comisiilor sau
colegiilor federatiei, conducători de unităţi sportive, antrenori sau jucatori.
Art. 9.11. Convocarea sedintelor de Birou Federal se face in scris de catre
Presedinte si Secretarul General si va cuprinde data, ora, locul desfasurarii si
ordinea de zi a sedintei.
Art. 9.12. Sedinta de Birou Federal este statutar constituita în prezenţa a minim 5
membri cu drept de vot.
Art. 9.13. Prezenta prin procură nu este admisa.
Art. 9.14. Voturile se pot exprima deschis, în funcţie de decizia membrilor
Biroului Federal prezenţi.
Art. 9.15. (1) Membrul care, intr-o anumita problema supusa hotararii Biroului
Federal, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai,
rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va
putea lua parte la deliberare si nici la vot.
(2) Membrul care incalca dispozitiile alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate
federatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
Art. 9.16. Hotărârile Biroului Federal se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor.
Daca nu se intruneste majoritatea simpla, in caz de egalitate a voturilor (nr.voturi
"pentru" = nr.voturi "impotriva" + nr.voturi "abtinere"), votul presedintelui (sau
inlocuitorului acestuia) este determinant.
Art. 9.17. Hotărârile Biroului Federal intră în vigoare la termenele stabilite de
acesta;
Art. 9.18. La fiecare sedinta se întocmeşte un proces-verbal de şedinţă, în care se
înscriu obligatoriu problemele dezbătute şi hotărârile adoptate, care se semnalează
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de către membrii prezenţi. Procesul-verbal se consemnează într-un registru cu file
numerotate, acesta constituind un document oficial al federaţiei.
Art. 9.19. Pierderea calitatii de membru al Biroului Federal poate sa apara in
situatiile:
(1) prin demisia unui membru
(2) prin decesul unui membru
(3) in situatia prevazuta la art. 9.5.
prin votul de revocare dat de Adunarea Generala, daca membrul Biroului Federal
nu isi respecta obligatiile sau incalca Statutul sau regulamentele federatiei.
Propunerea de revocare poate fi facuta de catre Presedinte, cu avizul Biroului
Federal.
Art. 9.20. In cazul functiilor ramase vacante in urma pierderii calitatii de membru
al Biroului Federal, se procedeaza astfel:
(1) daca numarul de locuri vacante este mai mare sau egal cu 5, Biroul Federal
se va dizolva si in termen de 60 de zile trebuie organizate noi alegeri. In
aceasta situatie Secretarul General va convoca Adunarea Generala de
alegeri.
(2) daca functia de Presedinte devine vacanta Biroul Federal va alege un
presedinte interimar din randul vicepresedintilor si in termen de 90 de zile va
organiza alegeri pentru functia de Presedinte; pentru completarea functiilor
de vicepresedinti si membri ramase vacante se vor organiza alegeri in cadrul
primei Adunari Generale.

CAPITOLUL X
COMITETUL EXECUTIV

Art. 10.1. Comitetul Executiv este un organ de conducere subordonat Biroului
Federal.
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Art. 10.2. Comitetul Executiv este alcătuit din Preşedinte, Secretar general şi un
Vicepresedinte.
Art. 10.3. Competentele Comitetului Executiv sunt:
a) Decide în legătură cu soluţionarea unor chestiuni urgente care intervin între
şedinţele Biroului Federal;
b) Decide asupra tuturor problemelor privind activitatea curentă a Federaţiei:
organizatorice, tehnice, juridice, financiare şi asigurare materială;
c) Exercită şi alte atribuţii delegate de Biroul Federal sau Adunarea Generală, cu
respectarea prevederilor prezentului statut.
Art. 10.4. Comitetul Executiv se întruneşte, în şedinţe convocate de Preşedinte, ori
de câte ori este nevoie.
Art. 10.5. Deciziile Comitetului Executiv vor fi aplicate în termenele stabilite de
acesta de catre personalul angajat al Federatiei.

CAPITOLUL XI
PRESEDINTELE
Art. 11.1. Preşedintele reprezintă Federaţia Româna de Badminton în relaţiile cu
autorităţile publice române, cu federaţiile din alte ţări, cu BWF şi BE, cu alte foruri
din activitatea de badminton, precum şi cu persoane fizice şi juridice române sau
străine, cu respectarea prevederilor prezentului statut.
Art. 11.2. Preşedintele organizează şi conduce activitatea Federaţiei în scopul
aplicării hotărârilor Adunării Generale şi Biroului Federal, a prevederilor
planurilor [strategiei] şi programelor de activitate.
Art. 11.3. Preşedintele aproba angajarea personalului salariat al Federatiei.
Art. 11.4. Preşedintele încheie acte juridice în numele Federaţiei potrivit
competenţelor acordate prin prezentul statut.
Art. 11.5. Preşedintele împuterniceşte persoana care îl reprezintă în situaţia
imposibilităţii îndeplinirii atribuţiilor sale.
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Art. 11.6. Preşedintele este autorizat să execute orice atribuţii delegate de către
Adunarea Generală şi Biroului Federal cu respectarea prevederilor prezentului
statut.

CAPITOLUL XII
SECRETARUL GENERAL

Art. 12.1. Secretarul General este organul de administrare permanent al Federatiei
Romane de Badminton.
Art. 12.2. Competentele si responsabilitatile Secretarului General sunt:
a) Reprezintă Federaţia Româna de Badminton în relaţiile cu autorităţile publice
române, cu federaţiile din alte ţări, cu BWF şi BE, cu alte foruri din activitatea de
badminton, precum şi cu persoane fizice şi juridice române sau străine, cu
respectarea prevederilor prezentului statut;
b) Derulează relaţiile contractuale cu M.T.S.;
c) Organizează şi conduce activitatea angajatilor federaţiei în scopul aplicării
hotărârilor Adunării Generale şi ale Biroului Federal, ale prevederilor şi planurilor
de activitate [strategia ] aprobate.
d) Asigură aplicarea şi respectarea în întreaga activitate a Federaţiei, a legislaţiei în
vigoare, a normelor generale stabilite de M.T.S., a Statutului şi a regulamentelor
adoptate de Federaţie.
e) Asigura punerea in aplicare a hotararilor Adunarii Generale, Biroului Federal si
a Comitetului Executiv;
f) Organizează, coordonează şi sprijină activitatea comisiilor şi colegiilor centrale,
pregătind împreună cu acestea propunerile pe care le inainteaza Biroului Federal;
g) Asigură prin comisiile şi colegiile centrale şi teritoriale, organizarea acţiunilor
prevăzute în calendarul competiţional intern şi internaţional;
h) Asigura executia bugetara in conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli
aprobat de catre Adunarea Generala;
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i) Asigura inregistrarea corespondentei si urmareste solutionarea in termenul legal
a tuturor solicitarilor adresate Federatiei.

CAPITOLUL XIII
CENZORUL sau COMISIA DE CENZORI
Art. 13.1. Controlul financiar intern este asigurat de un cenzor sau, dupa caz, de o
comisie de cenzori, ales de Adunarea Generală si este subordonat Adunarii
Generale.
Art. 13.2. Cenzorul sau, in cazul comisiei de cenzori cel putin unul dintre cenzori,
trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.
Art. 13.3. Nu poate fi cenzor sotul, sotia, ascendentii sau descendentii, rudele in
linie colaterala sau afinii de pana la gradul al patrulea ai secretarului general sau
contabilului federatiei.
Art. 13.4. Mandatul cenzorului sau, dupa caz, al comisiei de cenzori este pentru o
perioadă de 4 ani. În cazuri deosebite, Adunarea Generală poate schimba cenzorul
sau, dupa caz, comisia de cenzori în timpul desfasurarii unui mandat.
Art. 13.5. Cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori are următoarele atribuţii :
a) Verifică modul în care este administrat patrimoniul federatiei.
b) Întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale.
c) Poate participa, la şedinţele Biroului Federal sau ale Consiliului Director, fără
drept de vot, dacă este invitat, sau la cererea sa.
d) Cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori, este subordonat(a) Adunării
Generale.

CAPITOLUL XIV
COMISIILE SI COLEGIILE CENTRALE
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Art. 14.1. Comisiile şi colegiile sunt organe consultative ale Biroului Federal,
specializate pe domenii de activitate, cu putere de decizie limitată.
Art. 14.2. Componentele și preşedinţii colegiilor şi comisiilor centrale sunt
aprobaţi de Biroul Federal.
Art. 14.3. Punerea în aplicare a hotărârilor comisiilor și colegiilor se realizează
după aprobarea hotararilor de catre Biroul Federal.
Art. 14.4. În cadrul Federaţiei Române de Badminton funcţionează următoarele
comisii şi colegii centrale:
(1) Colegiul National al Antrenorilor;
(2) Comisia de Competiţii interne;
(3) Comisia Antidoping;
(4) Comisia de Disciplină;
(5) Colegiul Central al Arbitrilor;
(6) Comisia de Apel.

Art. 14.5. Sarcinile şi competenţele comisiilor şi colegiilor centrale sunt stipulate
în Regulamentul de organizare si functionare al federaţiei.

CAPITOLUL XV
PERSONALUL SALARIAT AL FEDERATIEI
Art. 15.1. Statul de funcţii al F.R. de Badminton poate cuprinde următoarele
funcţii: preşedinte, secretar general, antrenor federal, antrenori de lot, instructor
sportiv, economist, precum şi alte funcţii necesare bunei desfăşurări a activităţii
specifice pe baza unor contracte de munca sau conventii civile aprobate de Biroul
Federal.
Art. 15.2. Atribuţiile principale ale tuturor salariaţilor sunt stipulate în
Regulamentul de ordine interioară şi în fişa postului.
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Art. 15.3. Eliberarea din funcţie a salariaţilor federaţiei se face în condiţiile legii.

CAPITOLUL XVI
ASOCIAŢIILE JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE
BADMINTON
Art.16.1. Asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt persoane juridice
de drept privat constituite prin asocierea cluburilor şi asociaţiile sportive cuprinse
în sistemul competiţional judeţean şi a municipiului Bucureşti afiliate şi
recunoscute de acestea, în temeiul Legii nr.69/2000.
Art.16.2. Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii ca asociaţii
fără scop lucrativ.
Art.16.3. La nivelul fiecărui judeţ şi a municipiului Bucureşti se poate constitui o
singură asociaţie sportivă judeţeană / municipală de badminton; aceste asociaţii se
pot înfiinţa numai cu acordul F. R. Badminton.
Art.16.4. Asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de badminton se afiliază
la F. R. de Badminton, respectarea Statutului şi regulamentelor federaţiei fiind
obligatorii pentru acestea.
Art.16.5. Scopul asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de badminton îl
constituie organizarea şi desfăşurarea activităţii de badminton la nivel judeţean.
Art.16.6. Obiectivele, atribuţiile, drepturile şi îndatoririle asociaţiilor judeţene şi a
municipiului Bucureşti de badminton decurg din Statutul şi Regulamentele F. R. de
Badminton şi din puterea delegată de federaţie.
Art.16.7. Asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de badminton îşi
desfăşoară activitatea pe baza statutului şi regulamentelor proprii, aprobate de
Adunarea Generală şi avizate de Biroul F. R. de Badminton. Eventualele
modificări sau completări la forma iniţială fără aprobarea Biroului Federal al F. R.
Badminton sunt nule de drept.
Art.16.9. Statutul, normele şi hotărârile organelor asociaţiilor judeţene şi a
municipiului Bucureşti de badminton sunt obligatorii pentru toţi membri acestora.
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Art.16.10. Principalele atribuţii ale asociaţiilor judeţene /municipiu Bucureşti de
badminton:
16.10.1. Elaborează programul strategic privind activitatea de badminton în judeţul
/ municipiu Bucureşti, dezvoltarea şi promovarea badmintonului; organizează,
sprijină şi controlează aplicarea programului;
16.10.2. Stabilesc calendarul sportiv judeţean / municipal anual, în raport cu cel
naţional, elaborat de F. R. Badminton;
16.10.3. Organizează, conduc şi controlează sistemul competiţional judeţean /
municipiu Bucureşti, omologhează rezultatele acestora, potrivit regulamentelor F.
R. Badminton, precum şi propriilor regulamente;
16.10.4. Elaborează regulamente şi norme proprii de organizare, tehnice, financiare
în conformitate cu prevederile legale şi reglementările F.R. Badminton;
16.10.5. Stabilesc şi aplică măsuri pentru promovarea spiritului de fair- play ,
precum şi combaterea folosirii substanţelor interzise [doping ] ;
16.10.6. Colaborează cu D.T.S.J. /D.M.T.S., cu autorităţile administraţiei publice,
în scopul dezvoltării bazei materiale destinate practicării badmintonului;
16.10.7. Organizează la nivelul judeţului / municipiului Bucureşti, direct sau în
colaborare cu organismele sau instituţiile abilitate, activităţi pentru formarea şi
perfecţionarea specialiştilor necesari în activitatea de badminton [arbitri, tehnicieni
] după caz şi în limitele competenţelor lor;
16.10.8. Asigură şi administrează mijloacele financiare şi materiale din patrimoniul
propriu, conform prevederilor legale si ale Statutului, regulamentelor şi normelor
proprii;
16.10.9. Organizează şi asigură ţinerea evidenţei activităţii de badminton;
exercită autoritatea disciplinară asupra activităţii de badminton la nivel de judeţ
/municipiu Bucureşti în termeni prevăzuţi de lege şi potrivit Statutului si
reglementărilor F. R. de Badminton.
Art.16.10. În adunarea generală a F. R. de Badminton delegatul fiecărei asociaţie
judeţene şi a municipiului Bucureşti de badminton are dreptul la un vot.
Art. 16.11. Delegatul asociaţiei judeţene şi a municipiului Bucureşti de badminton
nu poate vota şi în numele altui club sau asociaţie sportive din teritoriu.
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Art.16.12. Conform Legii 69/2000 -Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a
municipiului Bucureşti recunosc şi sprijină asociaţiile judeţene şi a municipiului
Bucureşti de badminton.

CAPITOLUL XVII
MIJLOACELE FINANCIARE SI MATERIALE
Art. 17.1. F. R. Badminton poate deţine în proprietate sau în folosinţă
[administrare] baze sportive, terenuri, clădiri, etc..
Art.17.2. Veniturile federatiei, indiferent de sursă şi cheltuielile de orice fel, sunt
cuprinse într-un buget anual propriu aprobat de Adunarea Generală.
Art.17.3. Veniturile federaţiei pot proveni din :
17.3.1. Cotizaţiile, taxele sau penalităţile băneşti ale membrilor.
17.3.2. Donaţiile sau bunurile provenite din sponsorizări;
17.3.3. Venituri realizate din reclamă şi publicitate;
17.3.4. Subventii de la administraţia publică centrală sau locală, de alte organisme
sau instituţii pentru finanţarea programelor federaţiei;
17.3.5. Subvenţii sau donaţii de la forurile internaţionale de badminton la care este
afiliată federaţia.
17.3.6. Încasări de la manifestările sportive;
17.3.7. Soldurile rezultate din execuţia bugetară a anului precedent;
17.3.8. Alte venituri, din alte surse, în condiţiile legii.
Art. 17.4. Din disponibilităţile băneşti în contul de venituri proprii, care se
reportează în anul viitor, după scăderea obligaţiilor de plată, a încasărilor
anticipate, o cotă de până la 50% se poate utiliza pentru premierea personalului
salariat al federaţiei, încadrat cu contract de muncă, în raport cu responsabilităţile
şi performanţele profesionale obţinute în activitate.
Nu se pot utiliza pentru premii sursele disponibile de la bugetul de stat.
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Art. 17.5. F.R. Badminton se supune verificărilor financiare potrivit legii şi
statutului propriu.
Art. 17.6. F.R. Badminton deţine exclusivitate :
17.6.1. Drepturile asupra imagini de grup sau individuale statice şi în mişcare a
sportivilor componenţi ai loturilor naţionale, în echipament de concurs sau de
pregătire.
17.6.2. Drepturile de folosinţă a emblemei şi siglei proprii.
17.6.3. Drepturile de reclamă, publicitate, transmisii televizate la competiţiile pe
care le organizează.

CAPITOLUL XVIII
AUTORITATEA DISCIPLINARA
Art.18.1. Autoritatea disciplinară în activitatea de badminton se exercită deplin şi
legitim potrivit competenţelor date de Legea nr.69/2000 privind dreptul de
supraveghere şi control al F.R. Badminton asupra tuturor structurilor sportive din
ramura de badminton şi potrivit statutului şi regulamentelor proprii.
Art.18.2. Puterea disciplinară dă autoritatea de a investiga şi după caz, de a
sancţiona persoanele sau structurile în culpă.
Art.18.3. Modalitatea de exercitare a autorităţii disciplinare se realizează prin:
18.3.1. Un sistem de sancţiuni, corespunzătoare activităţii de badminton, grupat în
funcţie de gravitatea faptelor.[Regulamentul de disciplină ]
18.3.2. Garantarea dreptului de apărare, stabilindu-se căile de atac împotriva
sancţiunilor, în conformitate cu legea, statutul şi regulamentele proprii.
Art. 18.4. Măsurile disciplinare aplicabile structurilor sportive la F.R. Badminton
sunt:
18.4.1.

Avertisment.

18.4.2.

Penalizări.
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18.4.3.

Anularea rezultatelor obţinute în concursuri.

18.4.4.

Suspendarea temporară din activitatea sportiva.

18.4.5.

Anularea afilierii sau radierii din evidenţele federaţiei.

Art. 18.5. Măsuri disciplinare aplicabile persoanelor fizice sunt:
18.5.1.

Avertisment.

18.5.2.

Penalizări.

18.5.3.

Suspendarea temporară din activitatea sportiva.

18.5.4.

Suspendarea definitivă din activitatea sportiva.

Art. 18.6. Competenţa soluţionării abaterilor disciplinare şi sancţionării celor în
cauză revine:
18.6.1. În primă instanţă Comisiei de disciplina.
18.6.2. In ultima instanta Comisiei de apel.
Art. 18.7. Deciziile pronunţate în materie disciplinară de ultima instanţă a
Federaţiei Române de Badminton, pot fi atacate la Comisia Naţională de Disciplină
Sportivă, în condiţiile Legii nr. 551/2004 si instantei de judecata dupa epuizarea
cailor prevazute de jurisdictia sportiva.

CAPITOLUL XIX
SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL
Art. 19.1. Ministerul Tineretului şi Sportului exercită, supravegherea şi controlul
asupra F. R. de Badminton prin numirea de delegaţi în cadrul federaţiei în urma
încheierii contractelor de finanţare pe bază de programe.
Art. 19.2. Delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului are dreptul de a suspenda
executarea hotărârilor organelor de conducere care contravin actului de constituire
şi Statutului, contractelor încheiate cu ministerul, legilor, ordinii publice şi
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siguranţei naţionale, alte atribuţii în baza mandatului stabilit prin ordin al
ministrului.
Art. 19.3. Delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului participă cu vot
consultativ la şedinţele organelor de conducere.
Art. 19.4. Comitetul Executiv şi Biroul Federal sunt obligate să repună în discuţie
problemele care fac obiectul hotărârii de suspendare comunicate de delegatul
M.T.S.

CAPITOLUL XX
LITIGII
Art. 20.1. Membrii afiliaţi federaţiei precum şi oficialii nu au permisiunea să
aducă în faţa unei instanţe judecătoreşti litigiile de natură sportivă cu F.R.
Badminton sau cu un membru al acesteia, decat dupa epuizarea instantelor
federatiei.
Art. 20.2. Membrii afiliaţi federaţiei şi reprezentanţii lor, trebuie să respecte cu
stricteţe deciziile luate de organele de jurisdicţie ale federaţiei.

CAPITOLUL XXI
PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU AFILIAT, SUSPENDAREA
SI EXCLUDEREA MEMBRILOR AFILIATI AI FEDERATIEI

Art. 21.1. In cazul dizolvarii unui membru afiliat, acesta are responsabilitatea de a
transmite in scris, Biroului Federal al Federatiei hotararea de dizolvare, in termen
de maximum 15 zile de la adoptarea acesteia.
Art. 21.2. Dacă un membru afiliat încalcă statutul, regulamentele şi hotărârile F.R.
de Badminton, Biroul Federal poate să-i suspende drepturile cu efect imediat.
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Suspendarea se ratifica la urmatoarea Adunare Generală a federaţiei, care poate
hotărî prelungirea suspendării sau excluderii membrului respectiv din drepturi.
Un membru afiliat suspendat este privat de vot în Adunarea Generală a federaţiei,
până la ridicarea sancţiunii.
Art. 21.3. Un membru afiliat poate fi exclus din federaţie pentru:
21.3.1. Încălcarea gravă a statutului, regulamentelor şi hotărârilor federaţiei.
21.3.2. Ultragii grave la adresa federaţiei sau la adresa unui membru afiliat
acesteia, timp de 2 ani consecutiv.
21.3.3. Neîndeplinirea obligaţiilor financiare faţă de federaţie.
21.3.4. Excluderea unui membru afiliat la F.R. Badminton se aprobă de Adunarea
Generală care se pronunţă cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate de delegaţii
cu drept de vot prezenţi la Adunare.

CAPITOLUL XXII
DIZOLVAREA FEDERATIEI SI LICHIDAREA PATRIMONIULUI
Art. 22.1. Dizolvarea Federaţiei Române de Badminton poate fi hotărâtă numai de
Adunarea Generală.
Art. 22.2. Hotărârea de dizolvare se aprobă cu 2/3 din totalul voturilor membrilor
afiliaţi prezenţi sau absenţi.
Art. 22.3. Odată cu hotărârea de dizolvare, trebuie luată o decizie privind folosirea
patrimoniului.
Art. 22.4. Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare,
bunurile rămase fiind atribuite unei alte persoane juridice de drept privat
autohtone, cu scop asemănător sau, în lipsa acesteia, unei persoane juridice de
drept public reprezentând, interesele federatiei dizolvate.
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CAPITOLUL XIII
DISPOZITII FINALE
Art. 23.1. În desfăşurarea activităţii sale, F.R. Badminton colaborează cu M.T.S.
având obligaţia de a comunica acestuia orice modificări ale actului constitutiv.
Art. 23.2. Adunarea Generala si Biroul Federal FR. Badminton pot decide în
cazurile neprevăzute în Statut, corespunzător dispoziţiilor în materie ale B.W.F. şi
B.E.C.. Dacă aceste dispoziţii nu există, Adunarea Generala si Biroul Federal vor
decide conform regulilor de drept.
Art. 23.3. PREZENTUL STATUT NU POATE FI MODIFICAT SAU
COMPLETAT DECÂT CU APROBAREA ADUNĂRI GENERALE ŞI CU
AVIZUL MINISTERULUI TINERETULUI ŞI SPORTULUI.
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