Statutul Federatiei Romane de Ciclism si Triatlon
CAPITOLUL I – DENUMIRE, STATUTUL JURIDIC, ÎNSEMNE
Art. 1 Federatia Româna de Ciclism a fost fondata la 26 Aprilie 1931 si s-a reorganizat în conformitate cu Legea
Educatiei Fizice si Sportului nr. 69/2000 la data de 16 Noiembrie 2001.
Art. 2 Federatia Româna de Ciclism în actuala forma juridica este continuatoarea de drept a Federatiei Române de
Ciclism care a functionat în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului pâna la data de 16 Noiembrie 2001.
Art. 3 Federatia Româna de Ciclism este structura sportiva de interes national, constituita prin asocierea tuturor
cluburilor cu sectii de ciclism si asociatiile judetene de ciclism si a Municipiului Bucuresti, afiliate sau recunoscute
de aceasta.
Art. 4 Federatia Româna de Ciclism este singura autorizata sa organizeze si sa controleze activitatea de ciclism
din România.
Art. 5 Federatia Româna de Ciclism este persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, autonoma,
neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ. Dobândirea personalitatii juridice s-a facut conform legii.
Art. 6 Federatia Româna de Ciclism organizeaza sau tuteleaza competitiile oficiale de ciclism cu caracter national
si cele internationale care au loc pe teritoriul României.
Art. 7 Federatia Româna de Ciclism are sigla (emblema), steag (fanion), insigna si stampila proprie.
Art. 8 Prevederile Statutului Federatiei Române de Ciclism sunt în concordanta cu O.G. 26/2000 si cu Legea nr.
69/2000 si sunt obligatorii pentru toti membrii sai.
Art. 9 Federatia Româna de Ciclism este înscrisa în Registrul Sportiv la Ministerul Tineretului si Sportului si
atestata prin Certificatul de identitate sportiva.
CAPITOLUL II – SEDIUL, PATRIMONIUL, DURATA DE FUNCTIONARE
Art. 10 Federatia Româna de Ciclism are sediul în Bucuresti, str. Academiei, nr. 2, sector 3.
Art. 11 Federatia Româna de Ciclism are un patrimoniu compus din:
-mijloace fixe;
-obiecte de inventar;
-mijloace materiale si banesti.
La data adoptarii prezentului statut, patrimoniul Federatiei Române de Ciclism însumeaza 160.769.000 lei, conform
Bilantului Contabil din data de 15.11.2001.
Art. 12 Durata de functionare a Federatiei Române de Ciclism este pe termen nelimitat.
CAPITOLUL III – RELATII CU ORGANISMELE INTERNE SI INTERNATIONALE
Art. 13 Federatia Româna de Ciclism este afiliata la Uniunea Ciclista Internationala (UCI) si la Uniunea Europeana
de Ciclism (UEC) si respecta, în activitatea ei, statutele si reglementarile celor doua organisme internationale.
Art. 14 Federatia Româna de Ciclism este membra a Comitetului Olimpic Român.
CAPITOLUL IV – SCOPUL SI OBIECTIVELE
Art. 15 Federatia Româna de Ciclism are ca scop principal organizarea si controlul practicarii ciclismului în
România, extinderea ciclismului pe întreg teritoriul României, precum si aplicarea unui sistem organizat de selectie,
pregatire si participare la competitii, în vederea dezvoltarii activitatii de performanta si obtinerea unor rezultate de
prestigiu, pe plan national si international.
Art. 16 Obiectivele Federatiei Române de Ciclism sunt:
a) asigura reprezentarea României în competitiile sportive si în organismele internationale la care este afiliata,
stabileste si intretine relatii de colaborare si schimburi sportive cu federatii similare din alte tari si cu alte organisme
internationale;
b) împreuna cu structurile sportive afiliate conlucreaza cu organele administratiei publice centrale si locale în
vederea asigurarii mijloacelor si conditiilor necesare pentru pregatirea sportivilor de performanta;
c) organizeaza sistemul competitional intern;
d) militeaza pentru promovarea, de catre sportivi, antrenori, arbitrii si alti tehnicieni din domeniu a spiritului de “fairplay”, cinste, corectitudine, munca, întrajutorare în pregatire si competitii;
e) masurile si sanctiunile conforme cu prevederile Uniunii Cicliste Internationale si Comitetului Olimpic Român sunt
cuprinse în Regulamentul de functionare a Federatiei Române de Ciclism sau în Regulamentul de disciplina;
f) actioneaza impotriva practicii de folosire a substantelor si metodelor interzise în sport, în conformitate cu
reglementarile interne si internationale;
g) actioneaza pentru formarea si perfectionarea continua a specialistilor din domeniu, în corelatie cu nevoile
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activitatii de ciclism;
h) se preocupa de atragerea si implicarea cercetarii stiintifice si medicinei sportive în obiectivizarea si dirijarea
procesului de selectie si pregatire a sportivilor;
i) se preocupa de dezvoltarea bazei materiale de interes national destinate ciclismului;
j) sprijina moral si material membrii federatiei sau fosti sportivi si tehnicieni aflati în situatii de necesitati deosebite;
k) se poate asocia cu alte persoane juridice sau fizice pentru constituirea de societati sau pentru participarea cu
parti sociale la societatile comerciale.
CAPITOLUL V – ATRIBUTIILE FEDERATIEI ROMÂNE DE CICLISM
Art. 17 În realizarea scopului si obiectivelor sale Federatia Româna de Ciclism are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza directiile de dezvoltare ale ciclismului, strategia privind participarea la competitiile internationale
oficiale si obiectivele de realizat, cu precadere la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale, Campionatele
Europene, Cupele Mondiale si Marile Tururi Cicliste, precum si masurile ce se impun pentru realizarea acestora;
b) organizeaza activitatile si competitiile sportive oficiale la nivel national, în baza normelor si regulamentelor
adoptate si a statutului propriu;
c) organizeaza si coordoneaza întreaga activitate a arbitrilor, formarea, perfectionarea si promovarea acestora, pe
plan national si international;
d) întocmeste calendarul national si regulamentele campionatelor si concursurilor nationale la toate categoriile,
precum si calendarul international la care participa sportivii de performanta;
e) alcatuieste loturile nationale de seniori, juniori si cadeti care reprezinta federatia în competitiile internationale si
organizeaza pregatirea acestora în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate;
f) îndruma, controleaza si sprijina din punct de vedere metodic, tehnic, organizatoric si material sectiile de ciclism si
asociatiile judetene de ciclism;
g) elaboreaza sistemul de informare si documentare, organizeaza consfatuiri, cursuri si stagii de perfectionare a
antrenorilor si arbitrilor;
h) realizeaza legatura cu compartimentele din Ministerul Tineretului si Sportului, cu alte ministere si departamente,
în vederea sustinerii activitatii de ciclism în sectiile subordonate acestora;
i) urmareste promovarea unor tehnicieni români în organismele internationale, participa la congresele si
conferintele internationale ale forurilor la care este afiliata;
j) administreaza si gestioneaza patrimoniul propriu, în conformitate cu prevederile legale si se preocupa pentru
dezvoltarea si modernizarea lui si pentru asigurarea fondurilor necesare activitatii de ciclism;
k) stabileste cuantumul cotizatiilor, taxelor si penalitatilor care se aplica în activitatea de ciclism;
l) organizeaza banca de date privind activitatea de ciclism, realizeaza statistici si elaboreaza sistemul de informare
si documentare;
m) elaboreaza si adopta în cadrul organelor sale regulamente, norme tehnice, financiare si de asigurare materiala,
alte norme specifice cu caracter general obligatoriu pentru activitatea de ciclism sau pentru îndeplinirea obiectivelor
prevazute.
CAPITOLUL VI – MEMBRII AFILIATI: DREPTURILE SI ÎNDATORIRILE ACESTORA
Art. 18 La Federatia Româna de Ciclism se pot afilia structurile sportive cu personalitate juridica legal constituite si
recunoscute oficial, respectiv cluburile persoane juridice de drept privat, cluburile persoane juridice de drept public
si asociatiile judetene de ciclism si a Municipiului Bucuresti.
Art. 19 Asociatiile sportive fara personalitate juridica se pot afilia la asociatiile judetene de ciclism si a Municipiului
Bucuresti, legal constituite si afiliate la Federatia Româna de Ciclism;
Art. 20 Pentru a participa la competitiile judetene, cluburile trebuie sa se afilieze si la asociatia judeteana de ciclism
de pe teritoriul respectiv.
Art. 21 La afiliere, cluburile si asociatiile judetene de ciclism trebuie sa prezinte o cerere tip emisa de federatie,
care contine sub sanctiunea nulitatii:
a) numarul de identificare;
b) certificatul de identitate sportiva – numarul si data emiterii;
c) denumirea structurii sportive;
d) sediul – judetul, localitatea, adresa, telefon, fax;
e) organele de conducere si administrare;
f) culorile clubului de care apartine sectia;
g) data, semnatura si stampila.
La cerere se ataseaza urmatoarele înscrisuri doveditoare:
a) actul constitutiv si statutul autentificat;
b) copie dupa hotarârea judecatoreasca definitiva de acordare a personalitatii juridice a structurii sportive;
c) copie legalizata dupa certificatul de identitate sportiva;
d) copie legalizata dupa certificatul de înscriere în Registrul National al Persoanelor Juridice , în cazul structurilor
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sportive, persoane juridice fara scop patrimonial;
e) copie legalizata dupa certificatul de înmatriculare în Registrul Comertului în cazul societatilor comerciale sportive
pe actiuni;
f) dovada sediului;
g) dovada patrimoniului.
Art. 22 Cluburile sportive, persoane juridice de drept public vor anexa la cererea de afiliere, în afara celor
prezentate la Art. 21 si urmatoarele înscrisuri doveditoare:
a) act de dispozitie prin care au fost înfiintate si/sau afiliate;
b) act de dispozitie prin care se aproba regulamentul de organizare si functionare.
Art. 23 Afilierea la Federatia Româna de Ciclism înseamna totodata cunoasterea, însusirea si respectarea
Statutului Federatiei Române de Ciclism si a regulamentelor sale.
Art. 24 Adunarea Generala este competenta sa decida asupra afilierii membrilor.
Art. 25 Consiliul de Administratie – numai în cazuri de forta majora – poate hotarî afilierea cu titlu provizoriu a unui
membru, aceasta hotarâre urmând sa fie supusa aprobarii primei Adunari Generale a federatiei, care va decide
afilierea definitiva.
Art. 26 Excluderea unui membru afiliat se aproba de catre Adunarea Generala, la propunerea Consiliului de
Administratie.
Art. 27 Membrii Federatiei Române de Ciclism sunt cluburile sportive cu sectii de ciclism si asociatiile judetene de
ciclism, a Municipiului Bucuresti si membrii de onoare.
Art. 28 Calitatea de membru se dovedeste prin efectul afilierii.
Art. 29 Calitatea de membru afiliat înceteaza în urmatoarele situatii:
1) ca urmare a desfiintarii;
2) prin excludere (radiere);
3) în alte situatii prevazute de Regulamentul de functionare si/sau Regulamentul de disciplina.
Art. 30 Membrii Federatiei Române de Ciclism au urmatoarele drepturi:
1) sa participe la Adunarile Generale;
2) sa fie alesi în organele federale;
3) sa beneficieze de recompensele oferite de federatie (premii, diplome, trofee, etc.);
4) sa participe la competitiile oficiale si de verificare organizate în România sub egida Federatiei Române de
Ciclism;
5) sa prezinte propuneri Consiliului de Administratie si Adunarii Generale, sa initieze proiecte de hotarâri sau sa
participe la elaborarea hotarârilor, dupa caz.
Art. 31 Membrii afiliati ai Federatiei Române de Ciclism sunt obligati:
1) sa respecte statutul si regulamentul federatiei în litera si spiritul lor;
2) sa permita controlul dispus de federatie;
3) sa respecte si sa apere imaginea si prestigiul Federatiei Române de Ciclism, precum si ale organelor si
oficialitatilor acestora;
4) sa transmita numai prin intermediul organelor competente ale Federatiei Române de Ciclism orice gen de
corespondenta adresata Uniunii Cicliste Internationale si Uniunii Europene de Ciclism;
5) sa faca cunoscut federatiei orice modificare sau schimbare survenita în structura sportiva respectiva;
6) sa plateasca cotizatiile si taxele stabilite de Adunarea Generala pe perioadele si la termenele fixate;
7) sa solicite aprobarea Directiei de Tineret si Sport Judetene si a federatiei pentru participarea la orice actiune
internationala, atunci când particpa în nume propriu.
CAPITOLUL VII – ORGANELE DE CONDUCERE SI CONTROL ALE FEDERATIEI SI ÎMPUTERNICITII
ACESTORA
Art. 32 Organele de conducere ale federatiei sunt:
- Adunarea Generala;
- Consiliul de Administratie;
- Cenzorul.
Art. 33 Adunarea Generala este organul legislativ al Federatiei Române de Ciclism si, în consecinta, autoritatea
suprema.
Art. 34 Consiliul de Administratie este organul de conducere si administrare între adunarile generale.
Art. 35 Cenzorul este organul de control financiar al Federatiei Române de Ciclism.
CAPITOLUL VIII – ADUNAREA GENERALA
Art. 36 Adunarea Generala este ordinara si extraordinara.
Art. 37 Adunarea Generala se convoaca si se desfasoara anual.
Art. 38 Adunarea Generala de alegeri se desfasoara odata la patru ani.
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Art. 39 Adunarea Generala extraordinara se convoaca în cazuri speciale, în orice perioada a anului.
Art. 40 În principiu, Adunarea Generala poate fi publica, accesul fiind permis pe baza de invitatie. Invitatii pot fi
scosi din Adunarea Generala daca majoritatea simpla a delegatilor cu drept de vot hotarasc astfel.
Art. 41 Adunarea Generala se compune din membrii afiliati: câte un reprezentant al fiecarui club sportiv si asociatie
judeteana si a Municipiului Bucuresti.
Numele delegatilor trebuie comunicate la secretariatul general al federatiei cu minim cinci zile înainte de data
desfasurarii Adunarii Generale. Acestia se vor prezenta la Adunarea Generala cu mandat scris, emis de membrul
afiliat respectiv si cu actul de identitate.
Numai delegatii prezenti si abilitati sa voteze vor putea sa decida asupra chestiunilor supuse la vot. Votul prin
corespondenta sau prin împuternicire nu este admis.
Art. 42 Reprezentantii membrilor afiliati si membrii Consiliului de Administratie au dreptul la câte un vot.
Art. 43 Convocarea Adunarii Generale ordinare se face în scris, de catre Consiliul de Administratie cu cel putin 30
de zile înainte de data desfasurarii acesteia.
1) Convocarea va cuprinde data, ora si locul desfasurarii, precum si ordinea de zi, mentionându-se explicit temele
(problemele) de dezbatut.
2) Daca în ordinea de zi figureaza propuneri privind modificarea si/sau completarea statutului, convocarea trebuie
sa cuprinda si textul integral al acestuia.
3) Pot fi introduse propuneri în Adunarea Generala numai de catre Consiliul de Administratie si membrii afiliati, cu
conditia ca acestea sa fie înaintate secretariatului general al federatiei cu cel putin 20 de zile înainte de adunare.
Numai acele propuneri si cereri transmise la timp si incluse în ordinea de zi vor putea fi discutate în Adunarea
Generala.
4) Adunarea Generala poate, în caz de urgenta, sa se ocupe de problemele prezentate dupa termenul mentionat,
daca acestea nu privesc modificarea sau completarea altor cereri anterioare si cu conditia ca majoritatea absoluta
a voturilor exprimate sa hotarasca în acest sens.
5) În cadrul Adunarii Generale se stabilesc:
a) drepturile de vot;
b) persoanele care vor întocmi procesul verbal oficial; desemnarea lor se va face prin votul deschis al delegatilor
prezenti la adunare;
c) componenta comisiei de validare; desemnarea membrilor acesteia se face prin votul deschis al delegatilor
prezenti la adunare.
Art. 44 Adunarea Generala extraordinara poate fi convocata oricând de catre Consiliul de Administratie prin
hotarârea majoritatii simple (jumatate plus unu) a acestuia sau ca urmare a solicitarii scrise semnate de cel putin
2/3 din numarul membrilor afiliati. Adunarea Generala extraordinara trebuie sa aiba loc în termen de 15 zile de la
data la care s-a hotarât convocarea acesteia.
Art. 45 Prevederile Art. 40 si 41 se aplica si în cazul Adunarii Generale extraordinare.
Art. 46 Ordinea de zi a Adunarii Generale va include, cel putin urmatoarele puncte:
1) Alocutiunea Presedintelui Federatiei Române de Ciclism, referire la prezenta membrilor cu drept de vot si
adoptarea ordinei de zi;
2) Desemnarea a trei persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial;
3) Desemnarea persoanelor pentru Comisia de validare;
4) Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea în perioada parcursa de la ultima Adunare Generala;
5) Prezentarea Bilantului contabil pe perioada precedenta si aprobarea, prin vot, a acestuia;
6) Prezentarea si aprobarea raportului Cenzorului;
7) Prezentarea si aprobarea planului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe perioada urmatoare.
Art. 47 Ordinea de zi a Adunarii Generale extraordinare va include numai problemele care au determinat
convocarea acesteia.
Art. 48 Adunarea Generala este statutar constituita si are putere de decizie în prezenta a 2/3 din numarul
delegatilor cu drept de vot, afiliati. În situatia în care nu se întrunesc 2/3 din numarul delegatilor cu drept de vot,
Adunarea Generala va fi convocata în termen de 15 zile. În acest caz, Adunarea Generala se va desfasura si va
avea putere de decizie indiferent de numarul delegatilor cu drept de vot.
a) Prezidiul Adunarii Generale este format din Presedintele federatiei, Vicepresedinti si Secretarul General;
b) Adunarea Generala este condusa de Presedintele federatiei;
c) Daca lipseste, acesta deleaga un Vicepresedinte sa conduca Adunarea Generala;
Art. 49 Hotarârile Adunarii Generale se iau cu majoritate simpla (jumatate plus unu) a voturilor membrilor cu drept
de vot prezenti, în afara de cazurile de mai jos, în care este necesara:
1) o majoritate de 2/3 din numarul total al membrilor prezenti pentru modificari si completari la statut; excluderea
membrilor afiliati;
2) o majoritate de 2/3 din numarul total al membrilor cu drept de vot prezenti si absenti pentru schimbarea scopului
federatiei; dizolvarea federatiei;
3) propunerile trebuie supuse la vot în ordinea în care au fost prezentate;
4) nimeni nu este constrâns sa voteze.
Art. 50 Alegerile se fac prin vor secret, pe buletinul de vot. daca pentru o functie exista un singur candidat,
alegerea se poate face si prin vot deschis.
a) distribuirea si numaratoarea voturilor se face de catre Comisia de validare;
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b) numarul buletinelor de vot se comunica de catre Presedintele Comisiei de validare înainte de numararea
voturilor. Daca numarul buletinelor de vot returnate este mai mic sau egal cu cel anuntat, votul este valid. Daca
este mai mare este anulat si se va proceda la o noua votare;
c) la stabilirea rezultatului votarii se iau în calcul numai buletinele valabil returnate. Buletinele necompletate sau
buletinele anulate nu intra în calcul.
Art. 51 Pentru alegerea Presedintelui, în situatia în care, dupa desfasurarea primului tur de scrutin, nici un candidat
nu a întrunit majoritatea simpla a voturilor se va organiza un al doilea tur de scrutin cu primii doi candidati în
ordinea data de voturile obtinute la primul tur de scrutin. Daca nici în al doilea tur de scrutin nu se realizeaza
majoritatea simpla a voturilor, va fi declarat ales candidatul care a obtinut numarul cel mai mare de voturi. Daca
pentru functia de Presedinte exista o singura propunere, acesta poate fi ales si prin vot deschis.
Art. 52 Pentru vicepresedinti, alegerea se va face prin vot secret, astfel:
- sunt alesi vicepresedinti ai Federatiei Române de Ciclism persoanele care în turul unu au obtinut majoritatea
simpla de voturi (jumatate plus unu);
- în situatia în care nici un candidat nu obtine în primul tur majoritatea simpla (jumatate plus unu) se organizeaza
turul doi de scrutin. Vor fi alesi Vicepresedinti ai Federatiei Române de Ciclism primele doua persoane, în ordinea
voturilor obtinute;
- în situatia în care în turul unu de scrutin va obtine majoritatea simpla (jumatate plus unu) numai o singura
persoana, se va organiza turul doi de scrutin, în care vor intra urmatorii doi candidati, în ordinea obtinerii voturilor.
Va fi ales vicepresedinte primul candidat în ordinea voturilor obtinute;
Art. 53 În cazuri temeinic justificate, candidatii pot fi supusi alegerii fara a fi prezenti la Adunarea Generala. Toate
propunerile privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie trebuie sa vina din partea membrilor afiliati
(cluburi sau asociatii judetene de ciclism). Nu se admit propuneri în nume propriu.
Art. 54 Propunerile privind candidaturile pentru Consiliul de Administratie se fac direct, pe functii si trebuie însotite
de:
- curriculum vitae;
- scrisoare de intentie privind aportul persoanei la organizarea si functionarea federatiei sau sprijinul financiar,
material sau moral pe care poate sa-l dea pentru desfasurarea activitatii;
Art. 55 Propunerile privind candidaturile pentru functii alese, însotite de curriculum vitae si scrisoarea de intentie
trebuie trimise, de catre membrul afiliat respectiv, cu cel putin 15 zile înaintea desfasurarii Adunarii Generale de
alegeri. Nu se iau în consideratie propunerile sosite la secretariatul general al federatiei dupa acest termen, sau în
timpul Adunarii Generale.
Art. 56 Adunarea Generala poate acorda, prin vot deschis, titlul de Presedinte de Onoare si Membru de Onoare
unor persoane cu activitate meritorie în disciplina de ciclism sau în activitatea Federatiei Române de Ciclism. Atât
titlul de Presedinte de Onoare cât si titlul de Membru de Onoare se pot acorda uneia sau mai multor persoane.
Art. 57 Presedintele de Onoare si Membrii de Onoare sunt autorizati sa ia parte la discutii, fara drept de vot.
Art. 58 Adunarea Generala este împuternicita sa ia hotarâri în orice problema a Federatiei Române de Ciclism.
Art. 59 Adunarea Generala are urmatoarele atributii principale:
a) aproba Statutul Federatiei Române de Ciclism, modificarile si completarile acestuia, precum si modificarea
actului constitutiv al acesteia;
b) aproba planurile anuale privind activitatea de ciclism si bugetul de venituri si cheltuieli;
c) alege Consiliul de Administratie al Federatiei Române de Ciclism;
d) alege Cenzorul;
e) aproba raportul privind activitatea Consiliului de Administratie, Bilantul contabil si raportul de gestiune al
Consiliului de Administratie si raportul Cenzorului;
f) hotaraste în legatura cu dizolvarea federatiei, în conformitate cu prevederile prezentului statut.
Art. 60 Procesul verbal al Adunarii Generale este semnat de persoanele desemnate sa-l întocmeasca.
Art. 61 Hotarârile Adunarii Generale devin obligatorii pentru federatie si membrii sai, de regula dupa 15 zile de la
data la care au fost aprobate sau la data care este stabilita de Adunarea Generala.
Art. 62 Cheltuielile de participare (transport, cazare, diurna) la Adunarea Generala sunt supurtate de:
a) Federatia Româna de Ciclism pentru membrii Consiliului de Administratie;
b) Cluburile si asociatiile judetene de ciclism pentru delegatii proprii.
CAPITOLUL IX – CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Art. 63 Consiliul de Administratie se compune din noua membrii, dupa cum urmeaza:
a) Presedintele Federatiei Române de Ciclism;
b) Doi Vicepresedinti, dupa cum urmeaza:
- un Vicepresedinte reprezentant al structurilor sportive;
- un Vicepresedinte ales dintre persoanele care desfasoara activitati de sustinere materiala si morala a federatiei;
c) Secretarul General al Federatiei;
d) Antrenorul federal (Directorul tehnic);
e) Contabilul Sef;
f) trei membri.
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Art. 64 Presedintele Federatiei Române de Ciclism, Vicepresedintii si ceilalti membrii ai Consiliului de Administratie
au un mandat de patru ani, dar numai daca întrunesc, în tot acest timp, conditiile care au stat la baza alegerii lor. În
caz contrar functiile respective ramân vacante, iar înlocuirea lor se face la prima Adunare Generala ordinara.
Art. 65 De regula, Consiliul de Administratie se întruneste trimestrial. El se poate întruni ori de câte ori este nevoie.
1) Consiliul de Administratie este statutar constituit în prezenta a jumatate plus unu din totalul membrilor sai.
2) Hotarârile Consiliului de Administratie se adopta cu majoritatea simpla (jumatate plus unu) a membrilor prezenti.
În caz de egalitate, votul Presedintelui sau al înlocuitorului acestuia este determinant.
3) Voturile se exprima deschis sau secret, în functie de decizia membrilor Consiliului de Administratie prezenti.
4) Votul prin corespondenta sau prin procura nu este admis.
5) Membrii Consliului de Administratie nu au drept de vot daca în cadrul acestuia se decide asupra unui litigiu în
care clubul sau asociatia judeteana de ciclism al carui reprezentant are interes.
6) La fiecare sedinta a Consiliului de Administratie se întocmeste un Proces verbal care, va fi semnat de catre toti
membrii prezenti. Acesta constituie documentul oficial al Consiliului de Administratie si se pastreaza la secretariatul
general al Federatiei Române de Ciclism.
7) Sedintele Consiliului de Administratie al Federatiei Române de Ciclism nu sunt publice.
Art. 66 Consiliul de Administratie al Federatiei Române de Ciclism are urmatoarele atributii:
1) aproba statul de functii si organigrama federatiei;
2) asigura aplicarea planurilor si a programelor de activitate si a hotarârilor Adunarii Generale, precum si
respectarea de catre membrii federatiei a statutului si regulamentelor acestora;
3) aproba cu titlu provizoriu afilierea sectiilor de ciclism la federatie si le prezinta spre aprobare Adunarii Generale
care hotaraste afilierea definitiva;
4) aproba fuziunile si schimbarile de denumire ale sectiilor;
5)aproba componenta comisiilor si colegiilor centrale ale federatiei, modificarile ulterioare în componenta acestora;
6) aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si analizeaza, trimestrial, executia acestuia;
7) aproba transferurile si dubla legitimare a sportivilor, în conformitate cu prevederile regulamentelor federatiei;
8) aproba calendarul competitional intern si al actiunilor internationale;
9) aproba regulamentele de organizare si functionare a competitiilor interne si masurile organizatorice pentru
desfasurarea actiunilor internationale organizate în România;
10) aproba conceptia de selectie, pregatire si participare în competitii a sportivilor de performanta, precum si
sistemul de norme si cerinte pentru toate categoriile de sportivi;
11) aproba, în baza propunerilor formulate de Comisia Tehnica (Colegiul de Antrenori) componenta loturilor
olimpice si nationale, structura colectivelor tehnice si planurile de pregatire ale loturilor si obiectivele de realizat;
12) aproba mandatul reprezentantilor federatiei, în vederea participarii la reuniunile forurilor internationale la care
este afiliata, precum si la alte reuniuni similare;
13) analizeaza activitatea desfasurata si rezultatele obtinute în competitiile internationale cu obiectiv si concluziile
de la reuniuni, pe baza rapoartelor prezentate de conducatorii delegatiilor si colectivelor tehnice;
14) propune candidatii federatiei pentru a fi alesi, cooptati sau numiti în organismele internationale;
15) aproba, anual, lista arbitrilor de nivel national si propunerile pentru promovarea arbitrilor internationali;
16) organizeaza îndrumarea si controlul activitatii colegiilor si comisiilor centrale, precum si a sectiilor din cluburi si
la nivelul asociatilor judetene de ciclism afiliate, în conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a
federatiei;
17) solutioneaza, ca ultima instanta pe filiera organelor sportive, litigiile care apar între membrii federatiei, sau între
acestia si organismele federatiei. Hotarârile Consiliului de Administratie sunt definitive si executorii;
18) convoaca Adunarea Generala a federatiei, propune ordinea de zi si materialele ce urmeaza a fi prezentate;
19) propune Adunarii Generale acordarea titlului de Presedinte de Onoare si Membru de Onoare al federatiei;
20) propune acordarea titlurilor de Maestru Emerit al Sportului si Antrenor Emerit, în conditiile îndeplinirii cerintelor
stabilite prin normative în vigoare;
21) se preocupa de atragerea de fonduri pentru activitatea federatiei, din alte surse decât cele bugetare;
22) aproba sanctiunile propuse de Comisia de disciplina, inclusiv în cazurile de dopaj, în conformitate cu
reglementarile interne si internationale;
23) decide în orice problema privind activitatea de ciclism, în conditiile respectarii statutului, regulamentelor proprii
si a normelor Ministerului Tineretului si Sportului;
24) aproba norme financiare proprii, drepturile de deplasare si recompensele pentru sportivi, antrenori, alte cadre
tehnice, în concordanta cu normele legale;
25) îndeplineste orice alte atributii prevazute de statut sau stabilite de Adunarea Generala;
26) hotarârile Consiliului de Administratie intra în vigoare la termenele stabilite de acesta;
27) Consiliul de Administratie se întruneste, de regula, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea
Presedintelui.
CAPITOLUL X – ORGANUL DE ADMINISTRARE SI GESTIONARE A FEDERATIEI – CONSILIUL DIRECTOR
Art. 67 Consiliul Director este organul administrativ permanent al federatiei.
Art. 68 Consiliul Director este alcatuit din Presedintele Federatiei Române de Ciclism, Secretarul General si
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Contabilul Sef.
Art. 69 Consiliul Director are urmatoarele atributii:
1) decide în legatura cu solutionarea unor chestiuni urgente care intervin între sedintele Consiliului de
Administratie;
2) decide asupra tuturor problemelor privind activitatea curenta a federatiei – organizatorice, tehnice, juridice,
financiare si asigurarea materiala;
3) întocmeste proiecte de organigrama si politica de personal ale federatiei si le prezinta Connsiliului de
Administratie;
4) întocmeste proiectul bugetului anual al federatiei;
5) întocmeste proiectul raportului Consiliului de Administratie catre Adunarea Generala, executia bugetara si le
prezinta Consiliului de Administratie sau Adunarii Generale, dupa caz;
6) aproba componenta delegatiilor care participa în competitiile internationale, mijloacele materiale si financiare
necesare, în conformitate cu calendarul international aprobat si cu bugetul destinat acestora;
7) aproba actele juridice si contractele federatiei, în limita competentei stabilite prin prezentul statut si legile
statului;
8) prezinta, la cerere, rapoarte de activitate sau probleme, Consiliului de Administratie;
9) exercita si alte atributii delegate de catre Consiliul de Administratie sau Adunarea Generala, cu respectarea
prevederilor prezentului statut;
Art. 70 Consiliul Director se întruneste, în sedinte convocate de Presedinte, ori de câte ori este nevoie.
Art. 71 Deciziile Consiliului Director vor fi aplicate în termenele stabilite de acesta, iar Consiliul de Administratie va
fi informat în prima sedinta.
CAPITOLUL XI – PRESEDINTELE FEDERATIEI ROMÂNE DE CICLISM
Art. 72 Presedintele, reprezinta si angajeaza legal Federatia Româna de Ciclism în relatiile cu autoritatile publice
române, cu federatiile din alte tari,cu federatiile internationale la care este afiliata, cu alte foruri din activitatea de
ciclism, precum si cu persoane fizice si juridice române sau straine, cu respectarea prevederilor prezentului statut.
Art. 73 Presedintele organizeaza si conduce activitatea federatiei în scopul aplicarii hotarârilor Adunarii Generale si
Consiliului de Administratie a prevederilor planurilor si programelor de activitate.
Art. 74 Presedintele asigura aplicarea si respectarea legislatiei în vigoare, a statutului si regulamantelor federatiei
în întreaga activitate.
Art. 75 Presedintele încheie acte juridice în numele federatiei, potrivit competentelor acordate prin prezentul statut.
Art. 76 Presedintele este autorizat sa execute orice atributii delegate de catre Adunarea Generala si de catre
Consiliul de Administratie, cu respectarea prevederilor prezentului statut.
CAPITOLUL XII – SECRETARUL GENERAL
Art. 77 Este membru al Consilliului de Administratie si seful Consiliului Director al Federatiei Române de Ciclism.
Are urmatoarele atributii:
a) deruleaza relatiile contractuale cu Ministerul Tineretului si Sportului;
b) organizeaza si conduce activitatea federatiei în scopul aplicarii hotarârilor Adunarii Generale si ale Consiliului de
Administratie, a prevederilor, programelor si planurilor de activitate aprobate;
c) asigura aplicarea si respectarea în întreaga activitate a federatiei a legislatiei în vigoare, a normelor generale
stabilite de Ministerul Tineretului si Sportului, a Statutului si reglementarilor adoptate de federatie;
d) stabileste împreuna cu Presedintele data si ordinea de zi a sedintelor Consiliului de Administratie, pregateste
materialele si lucrarile care se prezinta în Consiliul de Administratie, verifica daca în procesul verbal al sedintei
Consiliului de Administratie au fost consemnate problemele dezbatute si hotarârile adoptate, iar în cazul în care au
fost omisiuni informeaza Consiliul de Administratie în prima sedinta;
e) organizeaza, coordoneaza si sprijina activitatea colegiilor si comisiilor centrale, pregateste împreuna cu acestea
si supune aprobarii Consiliului de Administratie propuneri referitoare la:
1) programele si planurile de activitate ale federatiei;
2) calendarul sportiv intern si international;
3) proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, situatia periodica a executiei bugetare si a asigurarii materiale a
activitatii.
CAPITOLUL XIII – VICEPRESEDINTII
Art. 78 Vicepresedintii coordoneaza activitatea unor sectoare de activitate ale federatiei si îndeplinesc unele
atributii ale Presedintelui, prin delegare.
CAPITOLUL XIV – CENZORUL
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Art. 79 Controlul financiar intern al Federatiei Române de Ciclism este asigurat de un Cenzor ales de catre
Adunarea Generala. Cenzorul trebuie sa fie specializat în domeniul financiar-contabil.
Art. 80 Mandatul Cenzorului este pentru perioada de patru ani. În cazuri deosebite Adunarea Generala poate
schimba Cenzorul în timpul unui mandat.
Art.81 Cenzorul are urmatoarele atributii:
1) verifica modul în care este administrat patrimoniul Federatiei Române de Ciclism;
2) întocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;
3) poate participa la sedintele Consiliului de Administratie sau ale Consiliului Director, fara drept de vot, daca este
invitat, sau la cererea sa;
4) Cenzorul este subordonat Adunarii Generale.
CAPITOLUL XV – PRESEDINTELE DE ONOARE
Art. 82 Presedintele de Onoare este aprobat de catre Adunarea Generala, la propunerea Consiliului de
Administratie, si nu are drept de vot.
Art. 83 Presedintele de Onoare este propus si aprobat din rândul personalitatilor marcante ale vietii politice,
economice sau sportive si în activitatea sa, în aceasta calitate trebuie sa respecte Statutul federatiei si
regulamentele sale.
Art. 84 Presedintele de Onoare poate îndeplini unele atributii date de catre Adunarea Generala sau Consiliul de
Administratie, atât în plan intern, cât si în plan international.
Art. 85 Presedintele de Onoare poate participa, cu aprobarea Consiliului de Administratie, la competitii interne si
internationale ca reprezentant al Federatiei Române de Ciclism.
Art. 86 Presedintele de Onoare se preocupa de bunul mers al activitatii federatiei prin aportul sau la realizarea
resurselor financiare si a obiectivelor asumate de federatie.
CAPITOLUL XVI – COMISIILE SI COLEGIILE CENTRALE
Art. 87 Comisiile si Colegiile Centrale sunt organe ale Consiliului de Administratie, consultative, specializate pe
domenii de activitate, cu putere de decizie limitata. Presedintii Colegiilor si Comisiilor Centrale sunt aprobati de
catre Consiliul de Administratie, la propunerea Secretarului General.
Art. 88 În cadrul Federatiei Române de Ciclism functioneaza urmatoarele comisii:
1) Comisia tehnica;
2) Comisia de disciplina (juridica);
3) Comisia de competitii, legitimari, transferari , clasificari si statistica;
4) Colegiul central al arbitrilor;
5) Comisia centrala de propaganda, promovare si dezvoltare a ciclismului;
6) Comisia medicala;
7) Comisia centrala de materiale, echipament si dotare tehnico-sportiva.
Art. 89 Sarcinile si competentele comisiilor si colegiilor centrale sunt stipulate în Regulamentul de ordine interioara
al federatiei.
Art. 90 În functie de necesitati se pot înfiinta si alte comisii sau colegii.
Art. 91 Asociatiile judetene de ciclism pot înfiinta colegii si comisii judetene, pentru buna organizare si desfasurare
a activitatii la acest nivel.
CAPITOLUL XVII – PERSONALUL SALARIAT AL FEDERATIEI
Art. 92 Statul de functii al Federatiei Române de Ciclism este aprobat de catre Consiliul de Administratie si poate
cuprinde urmatoarele functii:
1) Presedinte;
2) Secretar General;
3) Secretar Federal;
4) Antrenori Federali;
5) Antrenori de Lot;
6) Contabil Sef;
7) Contabili-Ecoonomisti;
8) Instructori;
9) Casier;
10) Secretar-dactilograf;
11) Operatori-calculator;
12) Organizatori competitii;
13) Paznici;
14) Soferi;
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15) Mecanici;
16) Maseori;
17) Alte functii.
Art. 93 Cu exceptia Presedintelui, Vicepresedintilor si a celor trei membrii ai Consiliului de Administratie, personalul
salariat al Federatiei Române de Ciclism nu se supune alegerii Adunarii Generale si va fi angajat în conditiile legii.
Art. 94 Atributiile principale ale tuturor salariatilor sunt stipulate în Regulamentul de ordine interioara si în fisa
postului.
Art. 95 Eliberarea din functie, precum si ocuparea posturilor vacante se face în conditiile legii.
CAPITOLUL XVIII – ASOCIATIILE JUDETENE DE CICLISM
Art. 96 Asociatiile judetene de ciclism si ale Municipiului Bucuresti sunt persoane juridice de drept privat constituite
prin asocierea cluburilor si asociatiilor sportive afiliate si recunoscute de acestea, în temeiul Legii nr. 69/2000.
Art. 97 Dobândirea personalitatii juridice se face în conditiile legii, ca asociatii fara scop lucrativ.
Art. 98 La nivelul fiecarui judet se poate constitui o singura asociatie sportiva judeteana de ciclism, cu acordul
Federatiei Române de Ciclism.
Art. 99 Asociatiile judetene de ciclism se afiliaza la Federatia Româna de Ciclism si respecta Statutul si
regulamentele Federatiei Române de Ciclism.
Art. 100 Scopul asociatiilor judetene de ciclism îl constituie organizarea si desfasurarea activitatii de ciclism la nivel
judetean.
Art. 101 Obiectivele, atributiile, drepturile si îndatoririle asociatiilor judetene de ciclism decurg din Statutul si
regulamentele Federatiei Române de Ciclism si din puterea delegata de federatie.
Art. 102 Asociatiile judetene de ciclism îsi desfasoara activitatea pe baza statutului si regulamentelor proprii.
Art. 103 Statutul, regulamentele, normele si hotarârile organelor asociatiilor judetene de ciclism si a Municipiului
Bucuresti sunt obligatorii pentru toti membrii acestora.
Art. 104 În Adunarea Generala a Federatiei Române de Ciclism, reprezentantul fiecarei asociatii judetene de
ciclism are drept la un vot.. De regula, acesta este Presedintele asociatiei judetene de ciclism.
Art. 105 Conform Legii nr. 69/2000, Directiile Judetene pentru Tineret si Sport recunosc si sprijina asociatiile
judetene de ciclism. În judetele unde nu se înfiinteaza asociatii judetene de ciclism, atributiile acestora pot fi
preluate de catre actualele comisii judetene de ciclism, în subordinea Directiilor de Tineret si Sport Judetene.
CAPITOLUL XIX – MIJLOACE FINANCIARE SI MATERIALE
Art. 106 Veniturile Federatiei Române de Ciclism, indiferent de sursa, si cheltuielile de orice fel sunt cuprinse întrun buget anual propriu, aprobat de Adunarea Generala.
Veniturile federatiei provin din:
a) soldurile rezultate din executia bugetara a anului precedent;
b) cotizatiile, taxele, contributiile sau penalitatile banesti sau în natura ale membriilor sau simpatizantilor;
c) donatiile si sumele sau bunurile provenite din sponsorizari;
d) dobânzile si dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor;
e) veniturile realizate din reclama si publicitate;
f) veniturile obtinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul federatiei;
g) sumele acordate de administratia publica centrala sau locala, de alte organisme sau institutii pentru finantarea
programelor federatiei;
h) donatii de la forurile internationale de ciclism la care este afiliata federatia;
i) sume de bani acordate de alte organe, organizatii sau structuri sportive, pentru dotarea tehnico-materiala sau
pentru obtinerea de performante sportive;
j) încasari de la manifestari sportive, prestari servicii;
k) chirii percepute pentru bazele sportive;
l) alte venituri, din alte surse, în conditiile legii.
Art. 107 Din disponibilitatile banesti în cont, care se raporteaza în anul viitor, dupa scaderea obligatiilor de plata,
precum si a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor în conditiile legii, o cota de pâna la 50% se poate utiliza
pentru premierea personalului salariat al federatiei, încadrat cu contract de munca în raport cu responsabilitatile si
performantele profesionale obtinute în activitatea desfasurata. Nu se pot utiliza pentru premii sumele disponibile de
la bugetul de stat.
Art. 108 Federatia Româna de Ciclism se supune verificarilor financiare, potrivit legii si statutului propriu.
Art. 109 Federatia Româna de Ciclism detine exclusivitatea:
1) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statice sau în miscare a sportivilor componenti ai loturilor
nationale, în echipament de concurs sau pregatire;
2) drepturile de folosinta a emblemei si a siglei proprii;
3) dreptului de reclama, publicitate, transmisii televizate de la competitiile pe care le organizeaza.
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CAPITOLUL XX – AUTORITATEA DISCIPLINARA
Art. 110 Autoritatea disciplinara în activitatea de ciclism se exercita deplin si legitim potrivit competentelor date de
Legea nr. 69/2000 pentru exercitarea dreptului de supraveghere si control al Federatiei Române de Ciclism si al
tuturor celorlalte structuri sportive din ramura de ciclism si potrivit statutului si regulamentelor proprii, de catre
Ministerul Tineretului si Sportului.
Art. 111 Puterea disciplinara da autoritatea de a investiga si dupa caz, de a sanctiona persoanele sau structurile în
culpa.
Art. 112 Modalitatea de exercitare a autoritatii disciplinare se realizeaza prin:
a) un sistem de sanctiuni corespunzator activitatii de ciclism, gradat în functie de gravitatea faptelor;
b) garantarea dreptului de aparare, stabilindu-se caile de atac împotriva sanctiunilor, în conformitate cu legea,
Statutul si regulamentele proprii.
Art. 113 Masurile disciplinare aplicabile structurilor sportive afiliate la Federatia Româna de Ciclism sunt:
a) avertisment;b) amenda;
c) suspendarea temporala din activitate;
d) anularea rezultatelor obtinute în concursuri;
e) excluderea din competitiile în curs sau viitoare;
f) anularea afilierii din evidentele federatiei;
Art. 114 Masurile disciplinare aplicabile sportivilor, antrenorilor, arbitrilor, etc, sunt:
a) avertisment;
b) amenda;
c) suspendarea temporala din activitatea interna si/sau internationala;
d) suspendarea definitiva din activitatea sportiva.
Art. 115 Masurile disciplinare pot fi cumulate si legate între ele.
Art. 116 Competenta solutionarii abaterilor disciplinare si sanctionarii celor în cauza, revine:
a) în prima instanta comisiilor si colegiilor centrale ale federatiei;
b) Consiliului de Administratie al federatiei în cazul unei contestatii.
Art. 117 Consiliul de Administratie este ultima instanta de recurs, deciziile sale fiind definitive si executorii.
Art. 118 Consiliul de Administratie este în masura sa confirme, sa infirme, sa modifiice sau sa anuleze deciziile
instantelor disciplinare, precum si sa adopte hotarâri proprii în legatura cu acestea, potrivit prevederilor
regulamentare.
CAPITOLUL XXI – LITIGII
Art. 119 Membrii afiliati federatiei si membrii lor, precum si oficialii nu au permisiunea sa aduca în fata unei instante
judecatoresti litigiile de natura sportiva cu Federatia Româna de Ciclism sau cu un membru al acesteia. Ei trebuie
sa supuna oricare dintre aceste litigii jurisdictiei federatiei mentionate în prezentul Statut.
Art. 120 Membrii afiliati federatiei si reprezentantii lor trebuie sa respecte cu strictete deciziile luate de organele de
jurisdictie ale federatiei, sau de Consiliul de Admistratie, ca ultima instanta de apel.
CAPITOLUL XXII – RETRAGEREA DIN FEDERATIE, PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU AFILIAT,
SUSPENDAREA SI EXCLUUDEREA MEMBRILOR AFILIATI
Art. 121 Un membru afiliat este autorizat sa se retraga din federatie în urmatoarele conditii:
1) la cerere;
2) retragerea unui membru afiliat din Federatia Româna de Ciclism se aproba de Consiliul de Administratie care
informeaza Adunarea Generala la prima întâlnire;
3) o cerere de retragere nu poate fi acceptata decât daca membru afiliat respectiv s-a achitat de toate obligatiile
financiare fata de federatie si ceilalti membri ai acesteia.
Art. 122 Dizolvarea unui membru afiliat se aproba de catre Adunarea Generala a acestuia, în conformitate cu
statutele proprii.
Membru afiliat dizolvat are obligatia sa transmita Consiliului de Administratie al federatiei, prin scrisoare
recomandata, hotarârea de dizolvare, în termen de maximum 15 zile de la adoptarea acesteia.
Art. 123 Daca un membru afiliat încalca grav statutul, regulamentele si hotarârile Federatiei Române de Ciclism,
Consiliul de Administratie poate sa-i suspende drepturile cu efect imediat.
Suspendarea nu poate dura decât pâna la proxima Adunare Generala a federatiei, care poate hotarî prelungirea
suspendarii sau excluderii membrului respectiv din federatie.
Un membru suspendat este privat de vot în Adunarea Generala a federatiei pâna la ridicarea sanctiunii si nu poate
participa la concursurile interne si internationale.
Art. 124 Un membru poate fi exclus din federatie pentru:
a) încalcarea grava a Statutului, regulamentelor si horarârilor federatiei;
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b) ultragii grave la adresa federatiei sau la adresa unui membru afiliat acesteia;
c) neîndeplinirea obligatiilor financiare fata de federatie;
d) pierderea calitatii de membru afiliat.
Excluderea unui membru afiliat la federatie se aproba de catre Adunarea Generala care se pronunta cu o
majoritate de 2/3 din voturile exprimate de delegatii cu drept de vot prezenti la adunare.
CAPITOLUL XXIII – DIZOLVAREA FEDERATIEI SI LICHIDAREA PATRIMONIULUI
Art. 125 Dizolvarea Federatiei Române de Ciclism poate fi hotarâta numai de catre Adunarea Generala.
Art. 126 Hotarârea de dizolvare se adopta cu 2/3 din totalul voturilor membrilor afiliati, prezenti sau absenti.
Art. 127 Odata cu hotarârea de dizolvare trebuie luata o decizie privind folosirea patrimoniului.
Art. 128 Lichidarea partimoniului se face potrivit dispozitiilor legale în vigoare, bunurile ramase fiind atribuite unei
alte persoane juridice de drept privat autohtone, cu scop asemanator sau, în lipsa acesteia, unei persoane juridice
de drept public reprezentând în stat interesele servite de federatia dizolvata.
CAPITOLUL XXIV – DISPOZITII FINALE
Art. 129 Activitatea Federatiei Române de Ciclism se desfasoara sub autoritatea Ministerului Tineretului si
Sportului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 a Educatiei Fizice si Sportului si legislatiei statului român:
a) în desfasurarea activitatii sale, Federatia Româna de Ciclism colaboreaza cu Ministerul Tineretului si Sportului,
având obligatia de a comunica acestuia orice modificari ale actului constitutiv si ale Statutului.
b) desfasurarea pe teritoriul României a competitiilor oficiale internationale si participarea reprezentativelor
nationale în strainatate, la competitii oficiale internationale, vor fi autorizate de catre Ministerul Tineretului si
Sportului;
c) Ministerul Tineretului si Sportului exercita supravegherea si controlul tuturor structurilor sportive, potrivit
prevederilor Legii nr. 69/2000 si a Regulamentului de aplicare;
d) supravegherea si controlul din partea Ministerului Tineretului si Sportului nu pot substitui controlul propriu instituit
de federatie.
Art. 130 Consiliul de Administratie al Federatiei Române de Ciclism decide în toate cazurile neprevazute în Statut,
corespunzator dispozitiilor în materie ale Uniunii Cicliste Internationale si Uniunii Europene de Ciclism. Daca
aceste dispozitii nu exista, Consiliul de Administratie va decide conform regulilor de drept.
Art. 131 Prezentul statut nu poate fi modificat sau completat decât cu aprobarea Adunarii Generale si cu avizul
Ministerului Tineretului si Sportului.
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