
FEDERATIA ROMANA DE LUPTE

PROPUNERI MODIFICARE STATUT FRL 
Aprobate in Sedinta Biroului Federal din data de 07.02.2018

STATUT FRL ACTUALIZAT 2016 PROPUNERI TEXT

CUPRINS:
II.Relaţii cu U.W.W., C.E.L.A. şi C.O.S.R.
XII. Relaţia F.R. de Lupte cu M.T.S

CUPRINS:
II.Relaţii cu U.W.W., U.W.W-CONTINENTAL COUNCIL şi C.O.S.R.
XII. Relaţia F.R.L cu M.T.S

Art.4.
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE LUPTE este o structură sportivă de interes naţional,
singura  autorizată  să  organizeze  şi  să  controleze  activitatea  luptelor,  în  toate
stilurile  recunoscute  de  UNITED  WORLD  WRESTLING  (U.W.W.),  pe
teritoriul  României, respectiv  lupte  greco-romane,  lupte  libere  masculin,  lupte
libere  feminin,  lupte  la  centura  (belt  wrestling  Alysh),  lupte  pe  plaja,  lupte
traditionale (tranta, tatarasti)

Art.4.
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE LUPTE este o structură sportivă de interes naţional,
singura  autorizată  să  organizeze  şi  să  controleze  activitatea  luptelor,  în  toate
stilurile  recunoscute  de  UNITED  WORLD  WRESTLING  (U.W.W.),  pe
teritoriul  României, respectiv  lupte  greco-romane,  lupte  libere masculin, lupte
libere feminine, lupte  la  centura  (belt  wrestling  Alysh),  lupte  pe  plaja,  lupte
traditionale (tranta, tatarasti).

Art.9.
1. F.R.L. este afiliată la UNITED WORLD WRESTLING, prescurtat U.W.W

şi COMITETUL EUROPEAN DE LUPTE ASOCIATE, prescurtat C.E.L.A.
2. Statutele  şi  regulamentele  U.W.W.  şi  C.E.L.A.  sunt  obligatorii  pentru

F.R.L. şi membrii afiliaţi la F.R.L.

Art.9.
3. F.R.L. este afiliată la UNITED WORLD WRESTLING, prescurtat U.W.W

şi  la   UNITED  WORLD  WRESTLING-CONTINENTAL  COUNCIL,  prescurtat
U.W.W.-C.C.

4. Statutele şi regulamentele U.W.W. şi U.W.W.-C.C. sunt obligatorii pentru
F.R.L. şi membrii afiliaţi la F.R.L.

Art.12.
În  scopul  realizării  obiectivelor  sale,  F.R.L.  îndeplineşte  următoarele  atribuţii
principale:
h)colaborează  cu  M.T.S.,  cu  M.E.C.T.S. şi/sau  alte  instituţii  din  structurile
acestora pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul luptelor;

Art.12.
În  scopul  realizării  obiectivelor  sale,  F.R.L.  îndeplineşte  următoarele  atribuţii
principale:
h)colaborează  cu  M.T.S.,  cu  Ministerul  Educatiei  şi/sau  alte  instituţii  din
structurile acestora pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul
luptelor;

Art.16
În sensul prevederilor de la aliniatul (1) F.R.L. emite o cerere tip de afiliere (anexa
2 )  în care trebuie completate de către solicitanţi, sub sancţiunea nulităţii, toate
datele de mai jos;

Art.16
În sensul prevederilor de la aliniatul (1) F.R.L. emite o cerere tip de afiliere (anexa
2 ) în care trebuie completate de către solicitanţi, sub sancţiunea nulităţii, toate
datele de mai jos;
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FEDERATIA ROMANA DE LUPTE

Art.17. 
Membrii afiliaţi la F.R.L. au următoarele drepturi: 

a)  să  participe  la  competiţiile  oficiale  naţionale  organizate  de  Federaţie,
precum şi la competiţiile internaţionale de lupte;

Art.17. 
Membrii afiliaţi la F.R.L. au următoarele drepturi: 
a) să participe cu sportivii proprii  la competiţiile oficiale naţionale organizate de
Federaţie, precum şi la competiţiile internaţionale de lupte, numai cu avizul expres
al F.R.L.;

Art.18
Dupa lit.f) se adauga lit.g) si h)

Art.18
g) sa cunoasca si sa respecte legislatia antidoping, sa suporte costurile analizelor
de  laborator  în  cazul  unui  rezultat  pozitiv  identificat  la  sportivii  proprii,  in
situatia  in  care  acestia  se  afla  in  pregatire  la  club  si/sau  participa  la
campionatele nationale sau competitiile organizate de club
h) sa suporte contravaloarea amenzilor si consecintele sanctiunilor date de ANAD
in situatiile prevazute la lit.g)

Art.21.
(1)  Incetarea  calitatii  de  membru  al  Federatiei  Romane  de  Lupte  are  loc  in
urmatoarele situatii:
f)prin excludere pentru neplata obligatilor financiare timp de 2 ani consecutiv

Art.21.
(1)  Incetarea  calitatii  de  membru  al  Federatiei  Romane  de  Lupte  are  loc  in
urmatoarele situatii:
f) prin excludere ca urmare a intervenirii uneia din situatiile urmatoare: 
-neplata obligatilor financiare timp de 2 ani consecutiv;
-nedesfasurare activitate specifica;
-neparticiparea in competitii timp de 2 ani consecutiv

Art.26
5.Hotărârile  Adunării  Generale  se  iau  cu  majoritate  de  50%+1  a  membrilor
prezenţi, în afara cazurilor următoare:
a)excluderea  sau  radierea  membrilor  afiliaţi,  când  hotărârea  se  va  lua  cu  o
majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi;
b)ca  urmare  a  depunerii  unei  moţiuni  de  neîncredere  în  activitatea  Biroului
Federal, hotărârea se va lua cu o majoritate de 2/3 din membrii prezenţi;
c)hotărârea cu privire la dizolvarea F.R.L. se va lua cu o majoritate de 2/3 din
numărul membrilor afiliaţi.

Art.26
5.Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a  50%+1 din numarul membrilor
afiliati cu drept de vot prezenţi, în afara cazurilor următoare:
a) excluderea sau radierea din evidente a membrilor afiliaţi, când hotărârea se va
lua cu votul a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi;
b) ca urmare depunerii (in conditiile prev.art.27 pct.3) unei moţiuni de neîncredere
privind activitatea Biroului Federal, hotărârea se va lua cu votul a 2/3 din numărul
membrilor cu drept de vot prezenţi;
c) hotararea cu privire la dizolvarea F.R.L. se va lua cu votul a 2/3 din numărul
membrilor cu drept de vot prezenti, in conditiile de cvorum prevazute la art.57.

Art.27
1.Adunarea Generală de alegeri are loc o dată la 4 ani şi se convoacă de Biroul
Federal  cu 45 de zile  înainte de data de desfăşurare.  În situaţia în  care  nu se

Art.27
1.Adunarea Generală de alegeri are loc o dată la 4 ani şi se convoacă de Biroul
Federal  cu 45 de zile  înainte  de data  de desfăşurare.  În  situaţia  în  care  nu se
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întruneste  cvorumul  necesar  sau  nu  se  respectă  condiţiile  regulamentare  de
desfăşurare ale adunării, se va convoca o nouă Adunare Generală de Alegeri în
termen de maximum 15 zile cu aceiaşi ordine de zi şi cu aceleaşi propuneri la
funcţiile eligibile ale Federaţiei. 

întruneste  cvorumul  necesar  sau  nu  se  respectă  condiţiile  regulamentare  de
desfăşurare ale adunării, se va convoca o nouă Adunare Generală de Alegeri în
termen de maximum 15 zile cu aceeaşi ordine de zi şi cu aceleaşi propuneri la
funcţiile eligibile ale Federaţiei. 
11 Adunarea de alegeri poate avea loc si anticipat, intre mandate, daca necesitatea
ei a fost impusa de situatia prevazuta la art.27 pct.3 si a fost admisa motiunea de
neincredere. Regulile de convocare sunt aceleasi ca la pct.1
12 Prin exceptie pot  avea loc alegeri  si  in cadrul  adunarilor  ordinare anuale in
situatia  in  care  Biroul  Federal/Comisia  de  Cenzori/Comisia  de  Apel  se
descompleteaza din diverse motive si raman locuri vacante in cadrul acestora. In
aceste cazuri convocarea adunarii generale ordinare anuale se va face cu 45 de zile
inainte de data fixata pentru tinerea ei.

Art.27
3.Adunarea Generală extraordinară  poate fi  convocată de către  Biroul  Federal,
dacă acest lucru este cerut în scris de majoritatea simplă a membrilor acestuia, sau
ca urmare a depunerii unei moţiuni de neîncredere în activitatea Biroului Federal
semnată  de  cel  putin  1/2  din  delegaţii  cu  drept  de  vot  participanţi  la  ultima
Adunare Generală.

Art.27
3.Adunarea Generală  extraordinară  poate  fi  convocată  de către  Biroul  Federal,
dacă acest lucru este cerut în scris de majoritatea simplă a membrilor acestuia, sau
ca  urmare  a  depunerii  unei  moţiuni  de  neîncredere  în  activitatea  Biroului
Federal,  semnată  de  cel  putin  2/3  din  membrii  afiliati  cu  drept  de  vot  si
argumentata punctual, cu trimitere la normele statutare/prevazute in regulamente
si/  sau  in  legislatia  in  vigoare,  presupuse  a  fi  incalcate  de  membrii  Biroului
Federal.

Art.27
6.  Adunarea  Generala  (de  alegeri,  ordinară  sau  extraordinară)  este  statutar
constituită în prezenţa a 50%+1 din numărul delegaţilor cu drept de vot, afiliaţi la
F.R.L. În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul necesar sau nu se respectă
condiţiile  regulamentare  de  desfăşurare  a  adunărilor,  se  va  convoca  o  noua
Adunare Generală în termen de maximum 15 zile, cu aceiaşi ordine de zi.

Art.27
6.  Adunarea  Generala  (  ordinară,  de  alegeri  sau  extraordinară)  este  statutar
constituită în prezenţa a 50%+1 din numărul membrilor afiliati cu drept de vot,
reprezentati la sedinta, cu exceptia cazului de la art.57 cu privire la dizolvare.  În
situaţia în care nu se întruneşte cvorumul necesar sau nu se respectă condiţiile
regulamentare de desfăşurare a adunărilor,  Biroul federal va dispune convocarea
unei noi Adunari Generale care sa aiba loc în termen de maximum 15 zile, cu
aceeaşi ordine de zi.  Adunarea generala reconvocata poate avea loc chiar si in
aceeasi  zi  la  o  alta  ora,  cu  conditia  ca  acest  lucru  sa  fi  fost  mentionat  in
convocator, conform prev. de la art.27 pct.2.

Art.27
8.Pot fi introduse propuneri şi cereri în Adunarea Generală numai de către Biroul

Art.27
8. Membrii afiliati si Biroul Federal pot formula propuneri si observatii cu privire
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Federal şi membrii afiliaţi cu condiţia ca acestea să fie înaintate la F.R.L. cu cel
puţin 20 de zile înainte de adunare. Numai acele propuneri şi cereri transmise la
timp şi incluse pe ordinea de zi vor putea fi discutate în Adunarea Generală.

la  ordinea  de  zi  si/sau  materialele  spuse  dezbaterii  daca  acestea  vizeaza
modificari si completari la statut/act constitutiv, cu conditia transmiterii acestora
cu cel putin 20 de zile inainte de data desfasurarii adunarii generale. Materialele
supuse dezbaterii in cadrul adunarii generale ordinare, postate pe site si care au
regimul transmiterii cu 7 zile inainte,  vor fi comentate si discutate in sedinta, prin
inscrieri la cuvant.

Art.27
14. Adunarea Generală decide asupra:
e) alege Preşedintele F.R.L., Vicepreşedinţii şi membrii Biroului Federal 
f) eliberării din funcţie în urma unei moţiuni de neîncredere formulată asupra unor
membri ai Biroului Federal;
g) aprobă regulamentele şi reglementările F.R.L.;
….
k) alege Comisia de Apel.
l) alege Comisia de Cenzori

se introduc 2 litere noi

Art.27
14. Adunarea Generală are cel putin urmatoarele atributii:
e) alege si revoca Preşedintele F.R.L., Vicepreşedinţii şi membrii Biroului Federal 
f) dizolva Biroul Federal în cazul admiterii moţiunii de neîncredere prevazute la
art.27 pct.3 si decide organizarea de alegeri anticipate
g)  aprobă  regulamentele  şi  reglementările  F.R.L,  cu  exceptia  celor  date  in
competenta Biroului Federal
….
k) alege si revoca membrii Comisiei de Apel.
l)  alege si revoca membrii Comisiei de Cenzori
m)  decide  asupra  afilierilor  definitive  /dezafilierile  membrilor,  excluderilor
conform normelor prevazute in prezentul statut si in regulamentele FRL
n) decide in orice alta problema neprevazuta in prezentul  statut,  cu privire la
activitatea FRL, a membrilor afiliati si  la activitatea organelor de conducere si
control ale FRL.

Art.31
1.Vicepreşedintele  F.R. de Lupte este membru în Biroul Federal şi este ales pe o
perioadă de patru ani de Adunarea Generală de alegeri.
2.F.R.L. are un număr de doi Vicepreşedinţi.
3.Vicepreşedinţii  coordonează  activitatea  unor  secţiuni  ale  F.R.L.  prevazute  în
regulamentul de organizare şi funcţionare a F.R.L.

…............
7.Candidaturile  la  funcţia  de Preşedinte,  Vicepreşedinte  şi  membrii  ai  Biroului
Federal, vor fi validate de Comitetul Executiv al F.R.L. în exercitiu.

Art.31
1.Vicepreşedintii F.R.L. sunt membri în Biroul Federal şi sunt alesi pe o perioadă
de patru ani de Adunarea Generală de alegeri.
2.  F.R.L.  are  un  număr  de  trei Vicepreşedinţi,  repartizati  dupa cum urmeaza:
vicepresedinte I  – pentru stilul  “lupte greco-romane”; vicepresedinte II-pentru
stilul “lupte libere” si vicepresedinte III-pentru stilul “lupte feminine”
3.Vicepreşedintii  coordonează  activitatea  stilurilor  de  lupte  pentru  care  au
candidat  si  au  fost  alesi,  astfel  cum  prevazute  în  prezentul  Statut  si  in
Regulamentul de organizare şi funcţionare a F.R.L.

…...............
7.Candidaturile  la  funcţia  de Preşedinte,  Vicepreşedinte  şi  membrii  ai  Biroului
Federal se  vor  depune  doar  pentru  o  sigura  functie  (pentru  vicepresedinte
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candidaturile vor fi depuse pe fiecare stil olimpic in parte -lupte greco-romane,
lupte libere, lupte feminine) si vor fi validate de Comitetul Executiv al F.R.L. în
exercitiu.

Art.32
1.Biroul Federal este compus din 9 persoane, astfel:

 Preşedinte (Presedintele F.R.L.);
 2 Vicepreşedinţi,  aleşi  în  ordinea descrescătoare  a  numărului  de  voturi

obţinute;
 6 Membrii aleşi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute;

Art.32  .
Biroul Federal este compus din 11 persoane, astfel:

 Preşedinte (Presedintele F.R.L.);
 3 Vicepreşedinţi aleşi, pe stiluri, în ordinea descrescătoare a numărului de

voturi obţinute;
 7 Membrii  aleşi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute

(din care un membru este femeie);

Art.32
3.Biroul Federal se întruneşte în şedinte ordinare, de regulă, o dată pe lună sau ori 
de câte ori este nevoie dar nu mai puţin de şase ori pe an.

4.Hotărârile  Biroului  Federal  sunt  valabile  numai  dacă  sunt  adoptate  cu
majoritate a voturilor  (50%+1) a membrilor prezenţi  la  şedinţă,  cu condiţia ca
numărul  membrilor  prezenţi  să  fie  minimum  50%+1  din  numărul  total  al
membrilor Biroului Federal. În caz contrar Biroul Federal nu poate lua hotărâri.

Art.32
3.Biroul Federal se întruneşte de cel putin 6 ori pe an sau ori de câte ori este
nevoie, fiind convocat de presedinte sau de imputernicitul acestuia, cu minim 5
zile inainte de data desfasurarii, prin orice mijloc de comunicare.
4.Biroul  Federal  se intruneste legal  numai cu participarea presedintelui  sau a
persoanei  imputernicite  de  acesta  in  caz  de  imposibilitate  de  prezentare.
Hotărârile Biroului Federal sunt valabile daca la sedinta au luat parte minimum
7 membri (din care unul este presedintele/persoana imputernicita) si dacă sunt
adoptate cu majoritate simpla a voturilor (50%+1) membrilor prezenţi la şedinţă.

Art.32
5.  M.T.S.  poate  să  suspende  hotărârile  luate  de  Biroul  Federal  dacă  acestea
contravin Legii, normelor emise de M.T.S., conform Legii nr.69/2000.

Art.32
Textul de la pct. 5 se elimina

Art.32
8.  Delegatul M.T.S.  are drept de vot  consultativ şi  de suspendare a hotărârilor
Biroului  Federal  dacă  acestea  contravin  Statutului,  reglementărilor  proprii  ale
federaţiei şi legislaţiei în vigoare

Art.32
8. Delegatul  M.T.S.  articipa  cu  vot  consultativ  la  sedintele  organelor  de
conducere ale F.R.L şi are dreptul de a suspenda executarea hotărârilor organului
de conducere care actului constitutiv si statutului F.R.L., contractelor incheiate cu
M.T.S., legilor, ordinii publice si sigurantei nationale.

Art.33 Biroul Federal are urmatoarele atributii:
a)  adoptă  regulamentul  intern  de  organizare  a  activităţii  şi  de  funcţionare  a
federaţiei, şi-l înaintează Adunării Generale spre aprobare;
…

Art.33 Biroul Federal are urmatoarele atributii:
a)  adoptă Regulamentul  de  Organizare  si  Funcţionare  a  F.R.L.  (ROF),  si
Regulamentul Intern (R.I.) si le înaintează Adunării Generale spre aprobare;
….............
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d)aprobă componenţa Colegiilor şi Comisiilor Centrale ale federaţiei;
f)aprobă transferările  sportivilor,  în  conformitate  cu regulamentele  federaţiei  şi
reglementările internaţionale;
….
i)aprobă concepţia de selecţie, pregătire şi participare în competiţii a sportivilor de
performanţă  şi  sistemul  de norme şi  cerinţe  tehnico-metodice  specific  luptelor
greco-romane şi libere;
p)propune spre aprobare Adunării Generale, proiectul de buget annual
…...
s)aprobă condiţiile contractuale pentru sportivii şi tehnicienii români care urmează
să  activeze  în  străinătate,  precum şi  pentru  sportivii  şi  tehnicienii  străini  care
doresc să activeze în România;

d) aprobă componenţa Colegiilor şi Comisiilor Centrale ale federaţiei (cu exceptia
Comisiei de Apel care este aleasa de adunarea generala) si regulamentele proprii
acestora.
….
i)  aprobă concepţia de selecţie, pregătire şi participare în competiţii a sportivilor
de performanţă şi sistemul de norme şi cerinţe tehnico-metodice specific ramurii
“lupte” pe teritoriul României, în toate stilurile recunoscute de UNITED WORLD
WRESTLING (U.W.W.),
p)propune spre aprobare Adunării Generale, proiectul de buget anual  si actiunile
aferente
…...
s)aprobă condiţiile contractuale pentru sportivii şi tehnicienii români care urmează
să  activeze  în  străinătate,  precum şi  pentru  sportivii  şi  tehnicienii  străini  care
doresc să activeze în România; aproba criteriile de acordare a indemnizatiilor
sportive,  cuantumul  indemnizatiilor,  primelor,  premierilor  si  altor  recompense
pentru sportivii loturilor nationale

Art.35
Vicepreşedintele federaţiei.

1. În Biroul Federal al FEDERAŢIEI ROMÂNE DE LUPTE pot fi aleşi doi
Vicepreşedinţi. 

2.  Vicepreşedintele  coordonează  activitatea  unor  secţiuni  ale  federaţiei  şi
poate  prelua,  prin împuternicire,  atribuţiile  Preşedintelui,  pe  perioadele  în  care
acesta este în imposibilitate de a-şi exercita mandatul.

Art.35
Vicepreşedintii federaţiei.
1.În  Biroul  Federal  al  FEDERAŢIEI  ROMÂNE  DE  LUPTE  pot  fi  aleşi  trei
Vicepreşedinţi,  cate  unul  pentru  fiecare  stil  olimpic, repartizati  dupa  cum
urmeaza: vicepresedinte I – pentru stilul “lupte greco-romane”; vicepresedinte II-
pentru stilul “lupte libere” si vicepresedinte III-pentru stilul “lupte feminine”
2. Vicepreşedintii F.R.L. coordonează activitatea stilurilor de lupte pentru care au
candidat  si  au  fost  alesi,  prevazute  în  prezentul  Statut  si  in  Regulamentul  de
organizare  şi  funcţionare  a  F.R.L.şi  pot  prelua,  prin  împuternicire,  atribuţiile
Preşedintelui, pe perioadele în care acesta este în imposibilitate de a-şi exercita
prerogativele.

Art.39
Colegiul Central al Antrenorilor are următoarele atribuţii:
a) elaborează “Concepţia privind selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii a
sportivilor de performanţă la lupte greco-romane şi lupte libere”, ţinând seama de
evoluţia luptelor pe plan mondial şi urmărind creşterea continuă a performanţelor
luptătorilor români;

Art.39
Colegiul Central al Antrenorilor are următoarele atribuţii:
a) elaborează “Concepţia privind selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii a
sportivilor de performanţă  din ramura “lupte”, în toate stilurile recunoscute de
UNITED WORLD WRESTLING (U.W.W.), pe teritoriul României, ţinând seama de
evoluţia luptelor pe plan mondial şi urmărind creşterea continuă a performanţelor
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b) analizează activitatea de selecţie, la toate nivelurile loturilor naţionale, precum
şi  la  centrele  naţionale  olimpice  de  pregătire  a  juniorilor  făcând  propuneri
nominale,  pe  baza  unei  activităţi  organizate  de  observare  a  competiţiilor  din
campionatele  interne  şi  internaţionale;  avizează  programele  şi  planurile  de
pregătire ale loturilor reprezentative de lupte;
….
h)  acordă  asistenţa  tehnică  profesională  secţiilor  de  lupte,  cu  precădere  pe
parcursul  perioadei  de  pregătire  precompetiţională  şi  în  timpul  desfăşurării
competiţiilor, mai ales în cazul participării în confruntări internaţionale oficiale
intercluburi, în Cupele Europene, etc.;

luptătorilor români;
b)  analizează  activitatea  de  selecţie,  la  toate  nivelurile  loturilor  naţionale,  la
centrele naţionale olimpice de pregătire a juniorilor si a juniorilor mici, făcând
propuneri nominale, pe baza unei activităţi organizate de observare a competiţiilor
din  campionatele  interne  şi  internaţionale;  avizează programele  şi  planurile  de
pregătire ale loturilor reprezentative de lupte;
…..
h)  acordă  asistenţa  tehnică  profesională  secţiilor  de  lupte, cu  precădere  pe
parcursul  perioadei  de  pregătire  precompetiţională  şi  în  timpul  desfăşurării
competiţiilor, mai  ales în cazul participării  în confruntări internaţionale oficiale
intercluburi, în Cupele Europene, etc.;

Art.40
p)  asigură  delegarea  arbitrilor  la  competiţiile  oficiale  interne  cât  si  cele
internaţionale  ce  se  dispută  în  ţară  şi  peste  hotare,  indiferent  de  categorie;
stabileşte delegarea directă;

Art.40
p)  asigură  delegarea  arbitrilor  la  competiţiile  oficiale  interne  cât  si  cele
internaţionale  ce  se  dispută  în  ţară  şi  peste  hotare,  indiferent  de  categorie;
stabileşte delegarea directă;

Art.41   Comisia  Centrala  de  Competitii,  Legitimari  si  Clasificari  Sportive  are
urmatoarele atributii:

i) transmite la structurile afiliate, nominal sportivii care îndeplinesc categoriile de
clasificare;

se introduce litera s)

Art.41  Comisia  Centrala  de  Competitii,  Legitimari  si  Clasificari  Sportive  are
urmatoarele atributii:
i) stabileste criteriile de acordare a titlurilor de “maestru al sportului” precum si
a  categoriilor  de  clasificare  sportiva,  le  supune  aprobarii  BF  si  transmite  la
structurile afiliate, nominal, sportivii care îndeplinesc categoriile de clasificare;
se introduce litera s) cu urmatorul continut:
s)  stabileste  criteriile  de  acordare  a  indemnizatiilor  sportive,  cuantumul
indemnizatiilor,  primelor,  premierilor  si  altor  recompense  pentru  sportivii
loturilor nationale si le supune aprobarii Biroului Federal

Art.43
7. Asociatia judeteana are urmatoarele atributii:
c)  să interzică introducerea metodelor şi  practicilor  neregulamentare  în sportul
luptelor şi eventualelor abuzuri;

Art.43
7. Asociatia judeteana are urmatoarele atributii:
c)  să  interzică  introducerea metodelor  şi  practicilor  neregulamentare  în  sportul
luptelor şi eventualelor abuzuri;

Art.44
2.Efectuarea controlului doping în România se face de către Comisia Naţională
Antidoping care  poate  dispune din proprie  iniţiativă,  sau la  solicitarea  M.T.S.,
C.O.S.R şi F.R.L., cu respectarea normelor tehnice privind organizarea controlului

Art.44
2.Efectuarea controlului doping în România se face de către Agentia Nationala
Andtidoping  ,din  proprie  iniţiativă,  sau  la  solicitarea  M.T.S.,  C.O.S.R,  F.R.L.,
cluburilor  sportive sau altor  organizatori  de  manifestari  sportive  care nu sunt

7



FEDERATIA ROMANA DE LUPTE

doping.
3.La competiţiile  internaţionale controlul  doping poate  fi  efectuat  şi  la  cererea
F.I.L.A. sau C.I.O. (Comitetul Olimpic Internaţional).
….….
5.  Sancţiunile  aplicate  sportivilor  găsiţi  dopaţi  sunt  cele  prevăzute  în
regulamentele internaţionale de specialitate, emise de F.I.L.A. şi C.I.O.

cuprinsi intr-un cadru federal, cu respectarea legislatiei specifice in vigoare.
3. La competiţiile internaţionale controlul doping poate fi efectuat şi la cererea
W.A.D.A , U.W.W sau C.I.O. (Comitetul Olimpic Internaţional).
…....
5.  Sancţiunile  aplicate  sportivilor  găsiţi  dopaţi  sunt  cele  prevăzute  în
regulamentele internaţionale de specialitate, emise de W.A.D.A , U.W.W . şi C.I.O.

Art.48.
2.Biroul Federal, impreuna cu Comisia Centrala de Disciplina si Etica Sportiva si
celelalte comisii de specialitate din cadrul federatiei elaboreaza Regulamentul de
Disciplina  al  FR  Lupte  stabilind  natura  abaterilor  disciplinare,  tipurile  de
sanctiuni, competentele de solutionare, modul de lucru al instantelor disciplinare
ale  federatiei,  respectiv  Comisia  Centrala  de  Disciplina  si  Etica  Sportiva  si
Comisia de Apel.

SANCTIUNI
3.In funcţie de gravitatea abaterilor se pot aplica urmatoarele sancţiuni:
3.1. Pentru structurile sportive membre:
a)avertisment
b)amendă;
c)pierderea intalnirii(meciului)
d)suspendare temporară pana la 2 ani din activitatea competiţională;
e)ridicarea temporară a dreptului de organizare sau susţinere a competiţiilor pe
teren propriu;
f)anularea afilierii si radierea structurii sportive din evidenţele federaţiei.
3.2.Pentru membrii  persoane fizice(sportivi,  antrenori,  oficiali,  etc,  cu exceptia
arbitrilor)
a)avertisment;
b)amenda;
c)suspendare  pentru o perioada de timp sau un numar de etape din activitatea
competiţională  internă şi internaţională;
d)suspendare defintiva din activitatea sportiva
e)excludere 
3.3 Pentru arbitri:

Art..48
2.Biroul Federal, impreuna cu Comisia Centrala de Disciplina si Etica Sportiva si
celelalte  comisii  de  specialitate  din  cadrul  federatiei  elaboreaza  Regulamentul
Disciplinar al FRL, stabilind natura abaterilor disciplinare, tipurile de sanctiuni,
competentele  de  solutionare,  modul  de  lucru  al  instantelor  disciplinare  ale
federatiei, respectiv Comisia Centrala de Disciplina si Etica Sportiva si Comisia
de Apel.

SANCTIUNILE se vor redacta in concordanta cu textul Regulamentului 
disciplinar care este inca in lucru
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a) avertisment
b) retinere de la delegare pana la judecarea cazului;
c) suspendarea pe timp limitat sau pentru un numar de etape;
d) retrogradare in categorie
e) scoatere din loturile nationale
f)suspendarea definitiva din arbitraj

Art.51
2.Surse financiare de la bugetul de stat în baza contractului pe care, anual, F.R.L. 
îl incheie cu M.T.S.

Art.51
2.Surse financiare de la bugetul de stat în baza contractului pe care, anual, F.R.L. 
îl incheie cu M.T.S. si/sau C.O.S.R.

Art.54
1. Ştatul de funcţii ale FEDERAŢIEI ROMÂNE DE LUPTE se aprobă de Biroul
Federal. Federaţia poate apela şi la serviciile unui jurist, pe bază de contract civil.
…..
4.Fişa postului şi atribuţiile Secretarului General sunt aprobate de Biroul Federal.

Art.54
1. Ştatul de funcţii ale FEDERAŢIEI ROMÂNE DE LUPTE se aprobă de Biroul
Federal. Federaţia poate apela şi la serviciile unui jurist, pe bază de contract civil.
Pentru  orice  alta  activitate  care  necesita  cunostinte  specifice,  FRL  poate
externaliza servicii in conditiile legii.
…...................
4.Atribuţiile Secretarului  General  sunt  prevazute  in prezentul  Statut  si  in Fişa
postului care se aproba de care Presedintele F.R.L

Art.55
Secretarul Federal, rezolvă o parte din atribuţiile Secretarului General, aşa cum
sunt prevăzute în fişa postului, şi ţine locul acestuia pe perioade determinate, în
baza împuternicirii primite.

Art.55
In situatia in care nu isi poate exercita prerogativele functiei, Secretarul general
poate delega total sau partial competentele sale personalului executiv din cadrul
federatiei (contabil sef, antrenor federal etc), pe baza de delegatie expresa.

Art.56  Antrenorul federal
c)  îndrumă  şi  controlează  procesul  de  selecţie  şi  pregătire  la  nivelul  loturilor
reprezentative, centrelor naţionale olimpice de pregătire a juniorilor şi taberelor de
pregătire;

Art.56
c)  îndrumă  şi  controlează  procesul  de  selecţie  şi  pregătire  la  nivelul  loturilor
reprezentative, centrelor naţionale olimpice de pregătire a juniorilor si juniori mici
precum şi taberelor de pregătire;

Art.57
1. Dizolvarea FEDERAŢIEI ROMÂNE DE LUPTE poate fi hotărâtă numai

de Adunarea Generală convocată statutar. Hotărârea de dizolvare se adoptă prin
votul 2/3 din totalul membrilor afiliaţi la F.R.L.

Art.57
1. Dizolvarea FEDERAŢIEI ROMÂNE DE LUPTE poate fi hotărâtă numai de
Adunarea  Generală  convocată  statutar.  Hotărârea  de  dizolvare  se  adoptă  in
prezenta a 2/3 din numarul membrilor cu drept de vot si cu votul a 2/3 din totalul
membrilor prezenti la sedinta.
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Nota:
Pe parcursul statutului urmatoarele formule/termeni se vor mentiona dupa cum urmeaza:
-FEDERATIA ROMANA DE LUPTE sau F.R.L;
-UNITED WORLD WRESTLING sau U.W.W.
-CELA se inlocuieste cu UNITED WORLD WRESTLING - Continental Council sau U.W.W.-C.C.
- Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport – se inlocuieste cu Universitatea Nationala de Educatie fizica si Sport (UNEFS)
- MECTS – se inlocuieste cu Ministerul Educatiei

Redactat,
Consilier juridic Cristina Timar
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