
Cabinet Ministru

ORDIN

nr. 7fu din €4W
pentru anularea desf5gurSrii Adundrii Generale Ordinare a Federatiei Rom6ne

deTenis din data de 6.04.20L7 gi pentru aprobarea actiunii de control la
Federatia Romdnb de Tenis

tn temeiui :

Art.49, alin. (1) din Legea educatiei fizice gi sportului nr. 69/2000, cu
modific5rile gi complet5rile ulterioare,

Art.1B, alin. (1), litera k) din Legea educatiei fizice gi sportului nr.
69/2000, cu modificdrile gi completbrile ulterioare,

Art,33 din Regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor Legii
educatiei fizice gi sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hot5r6rea Guvernului nr.
BB4/200L,

Av6nd in vedere referatul Directiei Generale Sport nr. t467 /
05.04.20t7,

ln baza art.B, alin. (4) din HotSrdrea Guvernului nr. LL/20I3 privind
organizarea gi funclionarea Ministerului Tineretului gi Sportului, cu modificSrile
gi complet5rile ulterioare,

ministrul tineretului gi sportului emite prezentul ordin

Art.1 Se anuleaz5 desfSgurarea Adun5rii Generale Ordinare a Federatiei
Rom6ne de Tenis convocat5 in data de 06.04.20L7, ora 11.30, la Centrul
National de Tenis situat in Bucuregti, str. Pierre de Coubertin nr. 11, sector 2,
ca urmare a imposibilitStii stabilirii cvorumului legal.

Art.2 (1) Se aprobb desfSgurarea unei actiuni de control la Federatia
Rom6nd de Tenis.

(2) Obiectivul controlului este stabilirea cu exactitate, motivat gi

argumentat a numErului membrilor afiliati la Federatia Rom6n6 de Tenis.
Art.3 (1) Se constituie Comisia de control la Federatia Rom6n5 de Tenis,

av6nd urm5toarea componentb :
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Mihai C5pbtin5, director general, Directia GeneralS
Sport
Daniel Nicu, consilier, Directia Dezvoltarea Sportului
de Performantb
Cristian Bocga, consilier, Directia Dezvoltarea
Sportului de Performantb
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(2) Controlul se va efectua incep6nd cu data de 10.04.20t7 9i se va
finaliza in cel mai scurt termen posibil.

(3) in termen de 3 zile lucr5toare de la incheierea acliunii de control,
Comisia de control va intocmit gi definitiva Raportul de control.

(4) Raportul de control se intocmegte in 2 exemplare cu valoare de
original gi este transmis spre aprobare ministrului tineretului gi sportului.

Art.4 In functie de concluziile consemnate in Raportul de control,
Ministerul Tineretului gi Sportului igi rezervb dreptul de a dispune convocarea
unei Adun5ri Generale Extraordinare a Federatiei Romdne de Tenis.

Art.5 Federalia Romdnb de Tenis are obligatia sE pun5 la dispozitia
Comisiei de control toate documentele solicitate de aceasta in scopul realizbrii
obiectivului controlului.

Art.6 Prezentul Ordin se distribuie prin Directia Dezvoltarea Sportului de
PerformantS, astfel :

- Directiei Generale Sport
- Federatiei Rom6ne de Tenis
- Persoanelor nominalizate in Ordin.
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