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Către: Membrii afiliați ai Federației Române de Tenis 
 

 

Comitetul Director al Federației Române de Tenis, 
 
în temeiul art. 28 și art. 30 din Statutul FRT, formulează prezentul 

          

 C O N V O C A T O R   
 

prin care se convoacă  Adunarea Generală Extraordinară a FRT,  
având ca  obiect  :  

- Completarea Statutului Federației Române de Tenis și anume : 
 

   Capitolul III , Art.10 , alin.(2) , litera p (text inițial)  
 
p) atragerea de finanțări, promovarea de acțiuni menite să 
genereze surse proprii financiare; 
 

PROPUNERE DE COMPLETARE : 
 

p) atragerea de finanțări, promovarea de acțiuni și desfășurarea 
de activități economice menite să genereze surse proprii 
financiare  

 
 Adunarea Generala Extraordinară se va desfășura după cum urmează: 
 

1. Data desfășurării: Joi, 20 Noiembrie 2014, orele 10:00; 
2. Locul desfășurării: Centrul Național de Tenis, din Bd. Pierre de Coubertin 

nr.11, sector 2, București; 
3. Ora: 09:00 - 10:00 Verificarea delegaţilor cu mandate scrise în original 

emise de membrii afiliați conform art. 27 alin. 5 din Statutul FRT; 
4. Ora: 10:00 - Începerea Adunării Generale Extraordinare; 

 
5. Ordinea de zi : 

a. Prezentarea situației numerice a prezenței delegaţilor cu drept de vot, 
comunicarea listei nominale a acestora și situația îndeplinirii cvorumului 
obligatoriu pentru desfăşurarea Adunării Generale Extraordinare 
(conform art. 27, alin. 5 si art. 30, alin 1 din statut); 

b. Desemnarea persoanelor care vor întocmi procesul verbal (conform art. 
27 alin. 5); 

c. Desemnarea membrilor Comisiei de validare a votului (conform art. 27, 
alin. 5 din statut); 
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d. Supunerea la vot a propunerii de completare a Statutului FRT ; 
e. Numărarea voturilor și declararea ca operantă și obligatorie pentru 

Federație şi membrii săi a Hotărârii AGE privind aprobarea, respectiv 
respingerea propunerii de completare a Statutului FRT;  

f. aprobarea procesului-verbal oficial al Adunării Generale Extraordinare 
(conform art. 34, alin. 2, lit. p din statut). 

 

 Subliniem faptul că art. 26 din Statutul FRT prevede în mod expres că: 
(1) “La Adunarea Generala participă reprezentanţii tuturor membrilor afiliaţi care au drept de 

vot egal pentru toţi membrii afiliaţi, adică un vot pentru fiecare membru afiliat, inclusiv 

pentru membrii Comitetului Director care sunt reprezentanţi – mandataţi cu drept de vot ai 

structurilor sportive afiliate. 

(2) Numele delegaţilor trebuie comunicate la Executivul FRT cu minimum 5 zile caledaristice 

înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Aceştia se vor prezenta la Adunarea Generală 

cu mandat scris în original emis de membrul afiliat respectiv. 

(3) Numai delegaţii prezenţi şi abilitaţi să voteze vor putea decide asupra chestiunilor supuse la 

vot. 

(4) Votul prin corespondenţă sau imputernicire (procură) nu este admis” 

 Totodată, art. 31 al. 1 din Statutul FRT precizează: 
 

(1) “Hotărârile Adunării Generale a FRT se iau cu majoritate jumătate plus unu (50%+1) din 

membrii prezenţi cu drept de vot, în afara cazurilor de mai jos, în care este necesară o 

majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor afiliaţi prezenţi cu drept de vot ai FRT 

pentru : 

  - Modificări şi completări la Statut: (…)” 

 Pentru aceste motive delegațiile persoanelor desemnate de către membrii 
afiliați pentru a participa la Adunarea Generală Extraordinară se comunică 
Executivului FRT la adresa: Centrul Național de Tenis, Bd. Pierre de Coubertin nr. 11 
sau la numerele de fax: 021-324.53.29 / 021-317.17.16 și adresa e-mail  office@frt.ro  
prin adresă scrisă semnată și ștampilată de către membrul afiliat până cel mai tarziu 
pe data de 14 noiembrie 2014, ora 16:00. 

Cu stimă,  

 
 
 

PREȘEDINTE FRT 
 
George Cosac 
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