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Statutul  
Federației Române de Powerlifting 

 
PREAMBUL   
 
Adunarea Generala a FEDERATIEI ROMANE DE POWERLIFTING din data de 03.04.2021 a 
aprobat prin Hotararea nr. 10/2021 noua forma de Statut a federatiei in conformitate cu 
prevederile O.G. nr. 26/2000 actualizata prin Legea nr. 276 din 27 noiembrie 2020 
precum si in conformitate cu prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 cu 
completarile si modificarile ulterioare si cu regulamentul de punere in aplicare a acestei 
legi.  
 
INTERPRETARE   
 
1. E.P.F. - inseamna European Powerlifting Federation (Federatia Europeana de 
Powerlifting)  
2. I.P.F.. - inseamna International Powerlifting Federation (Federatia Internationala de 
Powerlifting )  
3. F.R.P. sau FEDERATIA - inseamna FEDERATIA ROMANA DE POWERLIFTING;  
4. A.J.P. sau Asociatia Judeteana de Powerlifting - inseamna Asociatia Judeteana de 
Powerlifting, prin aceasta denumire intelegandu-se asociatiile judetene de Powerlifting si 
a municipiului Bucuresti  
5. SECTIE DE POWERLIFTING - subunitate in cadrul unui club sportiv sau asociatie 
sportiva constituite potrivit prevederilor Legii 69/2000  
6. BIROU FEDERAL - inseamna organ de conducere al F.R.P. intre adunarile generale, 
constituit in conformitate cu prezentul statut  
7. COLEGIUL DIRECTOR - inseamna organ executiv permanent al F.R.P. alcatuit conform 
prevederilor din prezentul statut  
8. AFILIERE - actul juridic reprezentand decizia luata de F.R.P. sau A.J.P., dupa caz, de a 
admite printre membrii sai o structura sportiva de Powerlifting  
9. LEGITIMARE - actul juridic bilateral intre o structura sportiva de Powerlifting si un 
sportiv, care le confera drepturi si obligatii reciproce  
10. LEGITIMATIE SPORTIVA - document care atesta apartenenta unui sportiv de 
Powerlifting la un club sau asociatie sportiva  
11. MEMBRU - semnifica membrii fondatori si membrii afiliati ai Federatiei Romane de 
Powerlifting  
12. OFICIAL - simbolizeaza conducatorii, delegatii, antrenorii, preparatorii fizici, 
responsabilii tehnici, medicali si administrativi ai unui club (sectii) de Powerlifting, 
precum si arbitrii, observatorii sau alte persoane abilitate, legate de F.R.P. prin statutul si 
regulamentele sale  
13. ARBITRU - semnifica toate categoriile de arbitri prevazute in regulamentul 
competitional 
14. OBSERVATOR - reprezinta ambele categorii de observator oficial - de concurs si de 
arbitri  
15. REGULAMENT sau NORMA - semnifica generic, orice document cu caracter normativ 
emis de F.R.P..  
 
CAPITOLUL I  
DENUMIRE, COMPONENTA, STATUT JURIDIC, SCOP, DURATA DE FUNCTIONARE, 
PATRIMONIU INITIAL, SEDIU, INSEMNE  
 
Articolul 1  
Conform Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, FEDERATIA ROMANA DE 
POWERLIFTING este o structura sportiva de interes national, singura autorizata sa 
organizeze si sa controleze activitatea de Powerlifting din Romania.  
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Articolul 2  
1 - Federatia Romana de Powerlifting este persoana juridica de drept privat, de utilitate 
publica, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop patrimonial . 
2 - Personalitatea juridica a F.R.P. este dobandita in conditiile legii si a prezentului statut. 
 
Articolul 3  
Federatia Romana de Powerlifting este constituita prin asocierea cluburilor sportive de 
powerlifting si asociatiilor judetene de powerlifting si a municipiului Bucuresti.  
 
Articolul 4  
Durata de functionare a F.R.P. este pe termen nedeterminat.  
 
Articolul 5  
La data adoptarii prezentului statut patrimoniul Federatiei Romane de Powerlifting 
insumeaza 610RON si este constituit din aportul in bani al membrilor sai.  
 
Articolul 6  
1 - Sediul Federatiei Romane de Powerlifting este in orasul Alba Iulia, str. Gladiolelor, nr. 
19, bl. G1CD, sc. D, ap. 30, judetul Alba.  
2 - Numai printr-o hotarare a adunarii generale a F.R.P. si cu avizul Ministerului 
Tineretului si Sportului sediul federatiei poate fi modificat .  
 
Articolul 7  
Federatia Romana de Powerlifting va avea emblema proprie aprobata de adunarea 
constitutiva si care va fi inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci. Emblema 
F.R.P. este prezentata in Anexa 1 care face parte integranta din prezentul statut.  
 
CAPITOLUL II  
RELATII CU E.P.F. si I.P.F. 
 
Articolul 8  
1 - FRP se va afilia la I.P.F. si E.P.F. sau la alte foruri europene sau mondiale , pe baza 
avizului dat de Ministerul Tineretului si Sportului 
2 - Statutele si regulamentele E.P.F.. si I.P.F.. vor fi obligatorii pentru F.R.P. si membrii 
F.R.P..  
3 - Biroul Federal decide asupra participarii F.R.P. la alte asociatii si/sau organizatii. In 
astfel de situatii, drepturile F.R.P. si ale membrilor sai nu pot fi atinse de aceste 
participari.  
 
CAPITOLUL III  
OBIECTIVE  
 
Articolul 9  
1 - Obiectul de activitate al Federatiei Romane de Powerlifting il constituie organizarea si 
controlul oricarui mod de practicare a Powerliftingului pe teritoriul Romaniei, la toate 
nivelurile si prin toate mijloacele pe care le apreciaza necesare.  
2 - In acest sens, principalele obiective ale Federatiei Romane de Powerlifting sunt:  
a. dezvoltarea si promovarea practicarii sportului Powerlifting pe teritoriul Romaniei, sub 
toate formele sale si fara nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, 
de nationalitate, sex sau varsta;  
b. organizarea, conducerea, controlul si sprijinirea activitatii de Powerlifting pe plan 
national;  
c. organizarea Powerliftingului profesionist in Romania;  
d. promovarea Powerliftingului romanesc in competitiile internationale;  
e. dezvoltarea si statornicirea unor legaturi constante intre federatie, liga profesionista, 
asociatiile judetene si cluburile de Powerlifting, in cadrul unui sistem de gestiune 
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democratica a activitatii de Powerlifting bazat pe autonomie, raspundere, incredere, 
transparenta, loialitate si coeziune;  
f. elaborarea si organizarea sistemului competitional intern prin care sa se asigure 
desfasurarea de campionate si competitii de Powerlifting la toate nivelurile, un cadru 
obiectiv pentru derularea acestora, ierarhizarea valorica a sportivilor participanti;  
g. organizarea procesului de selectie, formare, pregatire si perfectionare continua a 
sportivilor de Powerlifting in concordanta cu evolutiile si cerintele performantiale de pe 
plan international;  
h. prevenirea incalcarii statutului, regulamentelor si normelor F.R.P. si ale E.P.F. si I.P.F.;  
i. contracararea introducerii unor metode si practici neregulamentare in Powerlifting 
precum si protejarea acestuia de eventuale abuzuri;  
j. promovarea spiritului de fair-play in activitatea de Powerlifting, combaterea violentei la 
concursurile de Powerlifting si interzicerea folosirii substantelor dopante in practicarea 
acestui sport;  
k. formarea, perfectionarea continua si ridicarea nivelului de calificare si/sau clasificare a 
specialistilor pentru Powerlifting - antrenori, preparatori, instructori, manageri, personal 
medical, metodologi, arbitri, observatori, alti tehnicieni necesari - in corelatie cu nevoile 
activitatii de Powerlifting;  
l. atragerea si implicarea cercetarii stiintifice si a medicinei sportive in obiectivizarea si 
dirijarea procesului de selectie si pregatire a sportivilor de Powerlifting, precum si in 
formarea si perfectionarea specialistilor din activitatea de Powerlifting;  
m. dezvoltarea bazei materiale de interes national destinata Powerliftingului;  
n. reprezentarea si apararea intereselor Powerliftingului romanesc pe plan intern si 
international;  
o. largirea relatiilor de cooperare cu federatiile similare din alte tari si asigurarea unei 
reprezentari marcante a Powerliftingului din Romania in competitiile sportive si in 
organismele internationale mondiale, europene si zonale ale Powerliftingului la care 
F.R.P. va fi afiliata (E.P.F.., I.P.F.. etc);  
p. sprijinirea membrilor federatiei aflati in situatii de necesitate deosebite.  
 
CAPITOLUL IV  
ATRIBUTII  
 
Articolul 10  
F.R.P. organizeaza activitatea de Powerlifting din Romania precum si propria sa 
activitate, in temeiul prezentului statut si pe baza regulamentelor, normelor si hotararilor 
(deciziilor) adoptate de organele sale potrivit competentelor stabilite de statut;  
 
Articolul 11  
In scopul realizarii obiectivelor sale, Federatia Romana de Powerlifting indeplineste 
urmatoarele atributii principale:  
a. elaboreaza strategia nationala de dezvoltare a Powerliftingului si controleaza aplicarea 
acesteia de catre membrii afiliati;  
b. elaboreaza si adopta regulamente si norme de organizare, tehnice, financiare si de 
asigurare materiala pentru activitatea proprie si activitatea de Powerlifting in general;  
c. stabileste calendarul sportiv anual in corelatie cu programele de participare la 
competitiile internationale oficiale;  
d.  organizează, conduce, controlează, controlează şi supraveghează activităţile şi 
competiţiile sportive oficiale la nivel naţional, în baza  statutului şi regulamentelor 
adoptate; 
 
e. elaboreaza si realizeaza programele si planurile de pregatire si de participare a 
reprezentativelor nationale la competitiile internationale de Powerlifting;  
f. colaboreaza cu Ministerul Tineretului si Sportului , cu Ministerul Educatiei  si/sau cu 
institutiile din structurile acestora pentru formarea si perfectionarea specialistilor din 
domeniul Powerliftingului;  
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g. organizeaza cursuri de formare si perfectionare a antrenorilor precum si a altor 
tehnicieni in domeniu;  
h. organizeaza sau tuteleaza competitiile oficiale internationale de Powerlifting care au loc 
pe teritoriul Romaniei, cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului ;  
i.promovează măsurile de prevenire şi control al folosirii substanţelor interzise şi al 
metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a 
sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor organizate direct la nivel naţional, în 
concordanţă cu reglementările federaţiilor internaţionale, ale Comitetului Internaţional 
Olimpic şi ale Agenţiei Mondiale Antidoping. Orice alte măsuri ce contravin 
reglementărilor mai sus menţionate sunt nule de drept ;  
j. intreprinde masuri pentru prevenirea si combaterea violentei la concursurile de 
Powerlifting precum si pentru promovarea spiritului de fair-play si a tolerantei in 
activitatea de Powerlifting, in conformitate cu prevederile legii 4/2008 si a legislatiei in 
vigoare privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor 
sportive, desemnează în structura proprie un responsabil de ordine şi siguranţă, care 
coordonează această activitate;  
k. administreaza si gestioneaza mijloacele financiare si materiale aflate in patrimoniu, in 
conformitate cu prevederile legale, precum si ale statutului, regulamentelor si normelor 
proprii;  
n. stabileste cuantumul cotizatiilor, taxelor, contributiilor si penalitatilor care se aplica in 
activitatea de Powerlifting;  
l. asigura mijloace financiare si materiale prin efort propriu, din activitati nepatrimoniale 
specifice activitatii de Powerlifting sau din activitati economice directe realizate in 
legatura cu scopul si obiectul de activitate al federatiei, organizate in unitati proprii, cu 
sau fara personalitate juridica;  
m. se poate asocia cu alte persoane juridice si fizice in scopul constituirii de societati 
comerciale sau pentru participarea cu parti sociale la societati comerciale;  
n. colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si cu alti 
factori interesati, pentru dezvoltarea si/sau modernizarea bazei materiale destinate 
practicarii sportului Powerlifting;  
o. elaboreaza si editeaza publicatii proprii privind activitatea de Powerlifting;  
p. organizeaza banca de date a federatiei privind activitatea de Powerlifting din Romania;  
q. exercita autoritatea disciplinara in domeniul sau de activitate in termenii prevazuti de 
Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare,   in conformitate cu prevederile Legii 551/2004 privind functionarea Consiliului 
National de Disciplina Sportiva;  
 si potrivit statutului si regulamentelor proprii;  
r. reprezinta, sustine si apara interesele Powerliftingului romanesc pe plan intern, in 
relatiile cu Ministerul Tineretului si Sportului , autoritatile administratiei publice centrale 
si locale, cu alte institutii si organizatii, precum si pe plan international, in relatiile cu 
E.P.F.. si I.P.F.., federatiile nationale de Powerlifting din alte tari sau alte foruri sportive 
internationale cu implicatii in domeniul Powerliftingului.  
s. – Se supune verificarii de catre Ministerul Tineretului si SportuluI in tot ceea ce 
priveste modul de functionare si administrare a Federatiei Romane de Powerlifting ; 
t. - Federatia Romana de Powerlifting va solicita Ministerului Tineretului si Sportului 
emiterea Ordinului prevazut de Legea nr.4/2008, prin care se stabileste care dintre 
obligatiile prevazute de art.10, alin.(1) si (2), din Legea nr.4/2008 privind prevenirea si 
combatrea violentei cu ocazia competitiilor si jocurilor sportive, sunt impuse 
organizatorilor de competitii si jocuri sportive in ramura de sport Powerlifting; 
u. – Federatia Romana de Powerlifting va solicita Agentiei Nationale Anti-Doping 
efectuarea controalelor doping, in conformitate cu dispozitiile Legii privind prevenirea si 
combaterea dopajului in sport nr.227/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu 
prevederile Codului Mondial Anti-Doping, cu reglementările I.P.F si E.P.F. si cu normele 
metodologice privind organizarea si desfăsurarea controlului doping;  
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Articolul 12  
Federatia Romana de Powerlifting elaboreaza si adopta, in cadrul organelor sale, potrivit 
competentelor care le sunt atribuite in prezentul statut, urmatoarele:  
a. Regulamentul de organizare a activitatii de Powerlifting din Romania;  
b. Regulamentul disciplinar;  
d. Regulamentul privind statutul si transferul sportivilor de Powerlifting;  
e. Regulamente privind organizarea si desfasurarea activitatii arbitrilor de Powerlifting, 
observatorilor si insotitorilor oficiali;  
g. Regulamentul de clasificare sportiva;  
h. Regulamentele de organizare si functionare ale organelor si comisiilor federatiei;  
i. Alte regulamente sau norme specifice necesare pentru indeplinirea obiectivelor 
prevazute la art. 9 din prezentul statut.  
 
 
 
Articolul 13  
Statutul, Regulamentele, normele si hotararile (deciziile) organelor F.R.P. sunt obligatorii 
pentru membrii federatiei.  
 
CAPITOLUL V  
MEMBRI, DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACESTORA  
 
Articolul 14  
1 - La federatia Romana de Powerlifting se pot afilia numai structurile sportive cu 
personalitate juridica, legal constituite si recunoscute oficial.  
2 - Structurile sportive, cu sau fara personalitate juridica, ale caror echipe participa la 
competitiile organizate de A.J.P. se afiliaza la asociatia judeteana de Powerlifting  
competenta teritorial, legal constituita, oficial recunoscuta si afiliata la F.R.P..  
3 - Afilierea structurilor sportive mentionate la alin. 1 si 2, la F.R.P. si respectiv la A.J.P., 
se poate face numai dupa ce le este recunoscuta oficial calitatea de structura sportiva ca 
urmare a inscrierii in Registrul Sportiv tinut de Ministerul Tineretului si Sportului  si 
primirii numarului de identificare si a Certificatului de identitate sportiva, in conformitate 
cu procedurile prevazute in Regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor Legii 
educatiei fizice si sportului nr. 69/2000.  
 
Articolul 15  
1 - Un club sau o asociatie judeteana de Powerlifting care doreste sa devina membru al 
F.R.P. trebuie sa adreseze o cerere scrisa catre federatie, prin care solicita afilierea si se 
obliga sa respecte statutul, regulamentele, normele si hotararile (deciziile) acesteia. 
Odata cu depunerea cererii de afiliere, clubul sau asociatia judeteana in cauza trebuie sa 
achite o taxa de afiliere la F.R.P..  
2 - In sensul prevederii de la alin. 1, F.R.P. va emite o cerere tip de afiliere in care 
trebuie completate de catre solicitanti, sub sanctiunea nulitatii, toate datele mai jos 
mentionate:  
a. numarul de identificare al respectivei structuri sportive;  
b. numarul si data emiterii Certificatului de identitate sportiva;  
c. denumirea structurii sportive;  
d. sediul - judetul, localitatea, adresa oficiala, telefon, fax, e-mail;  
e. componenta nominala a organului de conducere si administrare;  
f. culorile (in cazul cluburilor);  
g. reprezentantii legali / persoane imputernicite sa-i angajeze interesele - nominal si cu 
specimene de semnaturi;  
h. data completarii, semnatura, stampila.  
3 - La cererea de afiliere se ataseaza urmatoarele inscrisuri doveditoare:  
A. In cazul structurilor sportive persoane juridice de drept privat:  
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a. actul constituirii si statutul, autentificate;  
b. copie dupa hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de acordare a 
personalitatii juridice;  
c. copie legalizata dupa Certificatul de identitate sportiva;  
d. copie legalizata dupa Certificatul de inscriere in Registrul National al persoanelor 
juridice fara scop patrimonial, in cazul structurilor sportive persoane juridice fara scop 
patrimonial ;  
e. copie legalizata dupa Certificatul de inregistrare in Registrul Comertului, in cazul 
structurilor sportive organizate ca societati comerciale sportive pe actiuni;  
f. dovada sediului;  
g. dovada patrimoniului;  
B. In cazul cluburilor sportive persoane juridice de drept public:  
a. actul de dispozitie prin care au fost infiintate si/sau organizate, autentificat;  
b. actul de dispozitie prin care este aprobat regulamentul de organizare si functionare, 
autentificat;  
c. copie legalizata dupa Certificatul de identitate sportiva;  
d. dovada sediului;  
e. dovada patrimoniului;  
C. in cazul unitatilor de invatamant cu program sau profil sportiv, precum si al palatelor 
si cluburilor copiilor:  
a. actul de dispozitie prin care au fost infiintate, autentificat;  
b. actul de dispozitie, autentificat, prin care se stabileste ca respectiva unitate de 
invatamant sa desfasoare, pe langa activitatea de invatamant, si activitati de selectie, 
pregatire si participare la sistemul competitional national de Powerlifting;  
c. copie legalizata dupa Certificatul de identitate sportiva;  
d. dovada sediului;  
e. dovada patrimoniului.  
4 - Statutele proprii ale membrilor afiliati la federatie trebuie sa contina, fara exceptie, 
prevederi care sa stipuleze obligatiile mentionate in prezentul statut.  
5 - Afilierea structurilor sportive la asociatiile judetene de Powerlifting se va face in 
conditiile prevazute in statutele acestora, in conformitate cu prezentul statut.  
 
Articolul 16  
1 - Adunarea Generala a F.R.P. este competenta sa decida asupra afilierii (admiterii) 
membrilor.  
2 - Biroul Federal - numai in cazuri de forta majora, poate hotari afilierea (admiterea) cu 
titlu provizoriu a unui membru, aceasta hotarare urmand sa fie supusa aprobarii primei 
adunari generale a F.R.P., care va decide afilierea (admiterea) definitiva.  
3 - Un membru al federatiei trebuie sa achite cotizatia anuala potrivit art. 59, alin.1 si 2 
din prezentul statut, pentru anul in cursul caruia a fost admis. Plata cotizatiei trebuie 
efectuata in termen de 30 de zile de la data admiterii ca mambru al F.R.P. de catre 
Adunarea Generala; in caz contrar se vor aplica prevederile art. 59, ali. 3 din prezentul 
statut.  
 
Articolul 17  
1 - Schimbarea situatiei juridice a unui membru impune obligatia reafilierii la F.R.P. 
potrivit dispozitiilor prezentului statut si regulamentelor in materie ale federatiei.  
2 - Fiecare membru are obligatia sa notifice Federatiei Romane de Powerlifting, in termen 
de 15 zile de la data pronuntarii definitive a instantei judecatoresti, orice modificare 
intervenita in actul constitutiv, pentru a fi operata in documentele federatiei si respectiv 
in Registrul sportiv.  
 
 
Articolul 18  
1 - La competitiile oficiale organizate sub egida federatiei pot participa numai membrii 
F.R.P. si, respectiv la A.J.P. si a Municipiului Bucuresti, dupa caz.  
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2 - Pentru participarea la competitiile oficiale nationale si internationale de Powerlifting, 
cluburile trebuie sa fie afiliate si sportivii trebuie sa fie legitimati la F.R.P.;  
3 - Pentru participarea cu unele dintre echipele lor la competitiile oficiale judetene de 
Powerlifting, cluburile se vor afilia si la A.J.P. si respectiv a Municipiului Bucuresti;  
4 - Asociatiile sportive fara personalitate juridica trebuie sa se afilieze la A.J.P. si 
Municipiului Bucuresti din raza lor teritoriala pentru participarea la competitiile judetene 
de Powerlifting organizate de respectiva A.J.P. si respectiv a Municipiul Bucuresti.  
5 - Participarea la o competitie oficiala nationala necesita, potrivit prevederilor Legii 
educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, transformarea respectivei asociatii sportive in 
club, dobandirea personalitatii juridice in conditiile legii, inscrierea in Registrul Sportiv 
pentru a fi atestata (recunoscuta) in aceasta calitate si afilierea la F.R.P..  
 
Articolul 19  
1 - Calitatea de membru al F.R.P. inceteaza prin:  
a. retragerea din federatie;  
b. dizolvarea membrului;  
c. excluderea membrului din federatie;  
d. revocarea recunoasterii ca structura sportiva, potrivit legii si in consecinta, radierea sa 
din Registrul sportiv;  
e. dizolvarea F.R.P..  
2 - Excluderea unui membru din F.R.P. se aproba de Adunarea Generala la propunerea 
Biroului Federal.  
 
Articolul 20  
Alte dispozitii privind afilierea, pierderea calitatii de membru si reafilierea la federatie 
sunt prevazute in Regulamentul de organizare a activitatii de Powerlifting adoptat in 
conditiile prezentului statut.  
 
Articolul 21  
Membrii F.R.P. au urmatoarele drepturi:  
a. sa exercite competentele care le sunt conferite de statutul, regulamentele, normele si 
hotararile (deciziile) federatiei;  
b. sa exercite autonom atributiile stabilite prin statutul si regulamentele proprii, in 
limitele lor de competenta si fara a incalca autoritatea F.R.P.;  
c. sa participe la competitiile oficiale nationale organizate de federatie, precum si la 
competitii internationale de Powerlifting;  
d. sa aiba reprezentanti in Adunarea Generala a F.R.P., potrivit normelor de reprezentare 
prevazute in prezentul statut si sa propuna membrii lor pentru a face parte din organele 
federatiei;  
e. sa participe, prin reprezentantii lor, la Adunarea Generala a F.R.P. si sa-si exercite 
dreptul de vot; fiecare membru afiliat are dreptul la un singur vot in Adunarea Generala;  
f. sa prezinte propuneri Biroului Federal si Adunarii Generale, sa initieze proiecte de 
hotarari sau sa participe la elaborarea hotararilor, dupa caz.  
 
Articolul 22  
Membrii F.R.P. sunt obligati:  
a. sa respecte statutul, regulamentele, normele si hotararile federatiei si regulile de 
concurs stabilite de E.P.F. si I.P.F. precum si principiile de loialitate, coeziune, moralitate 
si spirit sportiv; ei trebuie sa-si inscrie aceasta prevedere in statutele proprii si au 
obligatia sa vegheze ca sportivii si oficialii lor sa o respecte;  
b. sa conserve si sa respecte scopul si obiectivele propriilor statute si regulamente;  
c. sa respecte si sa apere imaginea si prestigiul F.R.P., precum si ale organelor si 
oficialilor acesteia;  
d. sa asigure preluarea obligatiilor pentru membrii lor individuali (sportivi, antrenori, alti 
oficiali) fata de F.R.P. 
e. sa garanteze desemnarea organelor lor de conducere prin alegeri libere, o prevedere 
in acest sens trebuind sa fie inclusa in statutul propriu al fiecarui membru afiliat; F.R.P. 
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nu va recunoaste un organ de conducere al unui membru afiliat, inclusiv in cazul in care 
acesta are un caracter interimar, daca nu a fost desemnat prin alegeri libere ;  
f. sa transmita numai prin intermediul F.R.P. orice gen de corespondenta adresata la 
E.P.F.. si I.P.F..;  
g. sa permita controlul dispus de federatie;  
h. sa-si achite integral toate obligatiile fata de F.R.P., la termenele si in conditiile stabilite 
de federatie.  
 
 
Articolul 23  
La propunerea Biroului Federal, Adunarea Generala a F.R.P. poate acorda titlul de 
"Membru de onoare al Federatiei Romane de Powerlifting" unor personalitati cu merite 
deosebite in activitatea de Powerlifting, precum si calitatea de "Presedinte de onoare al 
Federatiei Romane de Powerlifting" .  
 
CAPITOLUL VI  
ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL ALE FEDERATIEI  
 
Articolul 24  
1 - Adunarea Generala este organul suprem de conducere si decizie al Federatiei Romane 
de Powerlifting.  
2 - Biroul Federal este organul de conducere al F.R.P. intre adunarile generale.  
3 - Colegiul Director este organul executiv de administrare si gestionare al F.R.P..  
4 - Comisia de cenzori (cenzorul) este organ de control financiar intern al F.R.P..  
5 - Comisiile centrale sunt organisme de specialitate ale F.R.P..  
 
Articolul 25  
Imputernicitii Federatiei Romane de Powerlifting sunt:  
- Presedintele  
- Secretarul General  
 
Articolul 26  
Adunarea Generala:  
1 - Adunarea generala este ordinara si extraordinara  
2 - Adunarea generala ordinara se desfasoara anual;  
3 - Adunarea generala ordinara de alegeri are loc odata la 4 ani;  
4 - Adunarea generala extraordinara se convoaca oricand este necesar;  
5 - Adunarea generala poate fi publica, accesul fiind permis pe baza de invitatie. 
Calitatea de invitat poate fi retrasa daca din motive justificate, majoritatea simpla 
(jumatate plus unu) a delegatilor cu drept de vot prezenti la adunare hotarasc acest 
lucru.  
6 - Regulile privind organizarea si functionarea Adunarii generale se stabilesc prin 
prezentul statut.  
 
Articolul 27  
1 - Adunarea generala se compune din membrii fondatori si afiliati care au drept de vot 
egal adica un vot pentru fiecare membru fondator sau afiliat, inclusiv cluburile feminine, 
cele cu activitate exclusiva de copii si juniori care participa la campionatele nationale de 
juniori si asociatiile judetene de Powerlifting.  
2 - Numele delegatilor care reprezinta fiecare membru la Adunarea generala trebuie 
comunicate la secretariatul general al federatiei cu minimum 5 zile inainte de 
desfasurarea Adunarii generale. Acestia se vor prezenta la Adunarea Generala cu un 
mandat scris, in original, semnat si stampilat de reprezentantul legal al membrului 
respectiv.   
3 - Numai delegatii prezenti, cu mandat scris, sunt abilitati sa decida asupra chestiunilor 
supuse la vot.  
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4 - Pe timpul mandatului lor, membrii Biroului federal nu vor putea reprezenta ca 
delegati clubul din care fac parte.  
5 - Votul prin corespondenta nu este admis.  
6 - Membrii suspendati nu pot fi reprezentati in Adunarea generala in perioada 
suspendarii.  
 
Articolul 28  
1 - Convocarea Adunarii generale ordinare se face in scris de catre Biroul Federal cu cel 
putin 30 de zile inainte de data cand urmeaza sa se desfasoare si va fi publicata intr-unul 
din ziarele de larga circulatie.  
2 - Convocarea va cuprinde data, ora si locul desfasurarii precum si ordinea de zi a 
Adunarii generale, mentionandu-se explicit temele (problemele) de dezbatut.  
3 - Daca in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea si/sau completarea 
statutului, convocarea trebuie sa cuprinda si textul integral al acestora.  
4 - Pot fi introduse pe ordinea de zi a Adunarii generale si alte propuneri si cereri facute 
de Biroul Federal si membrii cu conditia ca acestea sa fie inaintate la secretariatul general 
al F.R.P. cu cel putin 20 zile inainte de adunare. Numai acele propuneri si cereri 
transmise la timp si incluse pe ordinea de zi vor putea fi discutate in Adunarea generala.  
5 - Adunarea generala poate, in caz de urgenta, sa se ocupe de problemele prezentate 
dupa termenul mentionat la pct 4 daca acestea nu privesc modificarea sau completarea 
altor cereri anterioare si cu conditia ca majoritatea absoluta a voturilor exprimate sa 
hotarasca in acest sens.  
6 - In cadrul Adunarii generale se verifica si se stabilesc:  
- prezenta delegatilor cu mandate scrise din partea membrilor care se face de catre 
Secretarul General al federatiei;  
- persoanele care vor intocmi procesul verbal oficial sau il vor verifica in cazul in care a 
fost facut prin stenograma - desemnarea acestora se face prin votul deschis al delegatilor 
participanti la adunare;  
- componenta comisiei de validare a voturilor - desemnarea membrilor acesteia, se face 
prin votul deschis al delegatilor participanti la adunare;  
 
Articolul 29  
1 - Adunarea generala extraordinara poate fi convocata oricand de Biroul Federal prin 
hotararea majoritatii simple a acestuia.  
2 - Biroul Federal trebuie sa convoace o Adunare generala extraordinara daca 2/3 din 
membrii care o compun, conform art. 27 alin 1, solicita aceasta prin cereri scrise, 
inaintate la secretariatul general al F.R.P..  
3 - Adunarea generala extraordinara poate fi convocata si ca urmare a depunerii unei 
motiuni de neincredere semnata de cel putin 2/3 din membrii care o compun. Motiunea 
de neincredere poate fi depusa in cazul unor masuri neregulamentare adoptate de Biroul 
Federal sau in legatura cu activitatea unor organe ale F.R.P.. Membrii Biroului Federal nu 
au drept de vot in cazul in care motiunea de neincredere este supusa votarii.  
4 - Adunarea generala extraordinara trebuie sa aiba loc in termen de maximum 15 zile 
de la data cand s-a hotarat convocarea acesteia in conditiile alin. 1 de mai sus, sau in 
termen de 45 de zile de la data la care au fost inaintate cererile in conditiile alin. 2 si 3 
de mai sus. Ordinea de zi a Adunarii generale extraordinare va fi comunicata odata cu 
convocarea acesteia.  
5 - Prevederile art. 27 alin. 2 - 6 si art. 28 alin. 6 din prezentul statut se aplica si in cazul 
Adunarii generale extraordinare.  
 
 
Articolul 30  
1 - Ordinea de zi a Adunarii generale ordinare se stabileste de Biroul Federal si va 
cuprinde cel putin urmatoarele:  
a. alocutiunea presedintelui F.R.P., prezentarea situatiei prezentei delegatilor cu drept de 
vot si adoptarea ordinii de zi;  
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b. desemnarea a 1-3 persoane pentru intocmirea procesului-verbal oficial sau verificarea 
acestuia in cazul ca a fost facut prin stenograma;  
c. desemnarea persoanelor care verifica scrutinul - Comisia de validare a voturilor;  
d. raportul Biroului Federal privind activitatea pe perioada parcursa de la ultima adunare 
generala;  
e. prezentarea bilantului contabil pe anul precedent si aprobarea prin vot a acestuia;  
f. prezentarea si aprobarea prin vot a raportului Comisiei de cenzori (cenzorului);  
g. prezentarea si aprobarea planului anual de activitate si a bugetului anual de venituri si 
cheltuieli;  
h. examinarea propunerilor de modificare a statutului F.R.P. si/sau a regulamentelor 
referitoare la organizarea si desfasurarea activitatii de Powerlifting;  
i. admiterea, suspendarea si/sau excluderea membrilor F.R.P., dupa caz;  
j. alegerea presedintelui federatiei, vicepresedintele si membri Biroului Federal potrivit 
prevederilor art. 38, din prezentul statut, alegerea membrilor Comisiei de cenzori 
(cenzorului) - in cadrul Adunarii generale ordinare de alegeri sau cand este necesar;  
2 - Ordinea de zi a unei Adunari generale extraordinare va include numai temele 
(problemele) care au determinat convocarea ei. Nici o alta problema, in afara celor 
incluse pe ordinea de zi, nu se poate aborda in cadrul unei astfel de adunari.  
 
Articolul 31  
1 - O adunare generala este statutar constituita si are putere de decizie in prezenta a 2/3 
din numarul delegatilor cu drept de vot desemnati de membrii sa participe la aceasta.  
2 - Daca la verificarea mandatelor se constata ca adunarea generala nu are putere de 
decizie si nu dobandeste aceasta competenta in maximum 3 ore, ea poate fi reconvocata 
in ziua urmatoare, in acelasi loc.  
3 - In situatia ca nici dupa reconvocarea facuta potrivit alin. 2 de mai sus, adunarea 
generala nu se poate constitui statutar, aceasta va fi din nou convocata in termen de 
pana la cel mult 30 de zile. In acest caz, adunarea se va desfasura si va avea putere de 
decizie indiferent de numarul membrilor prezenti.  
4 - Prezidiul adunarii generale este format din presedintele federatiei, vicepresedintii si 
membrii Biroului Federal.  
5 - Adunarea generala este condusa de presedintele federatiei care, in deschiderea 
adunarii, trebuie sa prezinte situatia numerica a prezentei delegatilor cu drept de vot si 
sa faca cunoscuta lista nominala a acestora.  
 
Articolul 32  
1 - Hotararile adunarii generale se iau cu majoritate simpla (jumatate plus unu) a 
voturilor membrilor prezenti,  
2 -Abtinerile de la vot nu sunt numarate. Daca se realizeaza egalitate de voturi, votul 
presedintelui sau, in lipsa acestuia, al inlocuitorului sau, are putere de decizie.  
3 - Hotararile se adopta prin vot deschis (prin ridicarea mainii - legitimatiei de vot) sau 
secret (cu buletin de vot), in raport de modalitatea aprobata de adunarea generala.  
4 - Propunerile trebuie sa fie supuse la vot in ordinea in care au fost prezentate. Daca 
pentru aceeasi problema sunt mai mult de 2 propuneri, ele sunt supuse succesiv votarii, 
iar fiecare delegat nu poate vota decat pentru una din aceste propuneri.  
5 - Propunerile care nu sunt contestate, sunt considerate, de drept, ca fiind acceptate.  
6 - Votarea cu vot deschis se poate face prin apel nominal cand cererea in acest sens 
este acceptata de majoritatea simpla a voturilor delegatilor cu drept de vot prezenti la 
adunarea generala.  
7 - Nimeni nu este constrans sa voteze;  
8 - Membrul care, intr-o anumita problema supusa hotararii Adunarii generale, este 
direct interesat, nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot. Membrul care incalca 
dispozitiile paragrafului de mai sus este raspunzator de daunele cauzate federatiei daca 
fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.  
9 - Hotararile luate de adunarea generala, in limitele legii si ale prezentului statut, sunt 
obligatorii chiar si pentru membrii care nu au luat parte la adunarea generala sau au 
votat impotriva.  
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10 - Hotararile adunarii generale contrare legii sau dispozitiilor cuprinse in prezentul 
statut, cu exceptia celor de natura sportiva, pot fi atacate in justitie de catre oricare 
dintre membrii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si 
au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la 
data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, 
dupa caz.  
 
Articolul 33  
1 - Toate alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot. Daca pentru o functie exista 
un singur candidat, alegerea se face prin vot deschis.  
2 - Distribuirea si numararea buletinelor de vot se face de catre Comisia de validare.  
3 - Numarul buletinelor de vot eliberate se va anunta de presedintele Comisiei de 
validare inainte de numararea voturilor. Daca numarul buletinelor returnate este egal sau 
inferior celui al buletinelor eliberate, votul este validat. Daca numarul buletinelor 
returnate il depaseste pe cel al buletinelor eliberate, votul este anulat si se va proceda la 
o alta votare.  
4 - La stabilirea rezultatului votarii se iau in calcul numai buletinele valabile returnate. 
Buletinele necompletate si buletinele anulate nu intra in calcul.  
5 - Rezultatul alegerilor va fi confirmat de Comisia de validare si consemnat in procesul -
verbal al adunarii generale.  
 
Articolul 34  
1 - Presedintele , vicepresedintele Federatiei Romane de Powerlifting si ceilalti membri ai 
Biroului Federal sunt desemnati  prin alegeri de catre Adunarea generala ordinara de 
alegeri a F.R.P., pentru un mandat de 4 ani. Mandatul poate fi reinnoit in conditiile 
prezentului statut.  
2 - Pentru alegerea presedintelui si vicepresedintelui federatiei, membrii vor depune la 
secretariatul general al F.R.P. propuneri nominale insotite de acordul scris al candidatului, 
cu cel putin 15 zile inainte de data la care este convocata Adunarea generala ordinara de 
alegeri.  
3 - Propunerile pentru functia de presedinte si vicepresedinte trebuie insotite de 
programe scrise ale fiecarui candidat privind strategia si obiectivele pe care doreste sa le 
realizeze pe perioada mandatului.  
4 - Pentru alegerea presedintelui si vicepresedintelui federatiei este necesara obtinerea 
majoritatii simple (jumatate plus unu) a voturilor exprimate si validate.  
In situatia in care, dupa primul tur de scrutin, nici un candidat nu obtine majoritatea 
ceruta, se va organiza al doilea tur de scrutin cu participarea primilor 2 candidati care au 
intrunit cel mai mare numar de voturi.  
Daca pe primul loc sunt mai multi candidati care au obtinut un numar egal de voturi, 
superior celui realizat de candidatul imediat urmator, scrutinul va avea loc intre ei.  
In cazul in care pe locul 2 sunt mai multi candidati care au obtinut un numar egal de 
voturi, scrutinul va avea loc intre acestia si candidatul situat pe primul loc.  
Dupa al doilea tur de scrutin, in situatia de balotaj (nici un candidat nu intruneste 
majoritatea absoluta a voturilor) va fi declarat ales candidatul care obtine majoritatea 
simpla (numarul cel mai mare de voturi din totalul voturilor exprimate si validate). In 
cazul egalitatii numarului de voturi, scrutinul se repeta.  
5 - Presedintele ales numeste Secretarul General care este membru al Biroului Federal. 
Acesta trebuie confirmat de Adunarea generala.  
6 - In cazuri temeinic justificate, candidatii pot fi supusi alegerii fara a fi prezenti la 
adunarea generala, cu exceptia alegerii functiei de presedinte.  
7 –Ceilalti membrii ai Biroului Federal vor fi desemnati in ordinea descrescatoare a 
numarului de voturi intrunite, pana la stabilirea numarului total de sapte membrii. 
8 – In situatia in care pe ultimul loc se afla mai multi candidati iar numarul lor face sa se 
depaseasca numarul total de sapte membrii ai Biroului Federal, se trece la desemnarea 
lor prin balotaj. 
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Articolul 35  
1 - Adunarea generala poate acorda, prin vot deschis, titlul (calitatea) de "Presedinte de 
onoare" sau "Membru de onoare" persoanelor cu contributii meritorii in Powerliftingul 
romanesc sau in activitatea federatiei.  
2 - Nominalizarile in acest sens vor fi facute de catre Biroul Federal.  
3 - Un presedinte de onoare sau membru de onoare este autorizat sa participe la 
adunarea generala, sa ia parte la discutii, dar fara drept de vot.  
 
Articolul 36  
1 - Adunarea generala este imputernicita sa ia hotarari in orice problema a Federatiei 
Romane de Powerlifting.  
2 - Adunarea generala are urmatoarele atributii principale:  
a. aproba statutul F.R.P., modificarile si/sau completarile acestuia, precum si modificarea 
actului constitutiv al federatiei;  
b. aproba Regulamentul de organizare a activitatii de Powerlifting din Romania, 
Regulamentul disciplinar, precum si modificarile si/sau completarile acestora;  
c. aproba programele strategice privind activitatea de Powerlifting din Romania elaborate 
pe perioade de 4 ani (intre doua adunari generale de alegeri);  
d. aproba planurile anuale de activitate si bugetele anuale de venituri si cheltuieli ale 
federatiei;  
e. aproba sistemul competitional national, precum si modificarile acestuia;  
f. alege presedintele federatiei, confirma validitatea alegerilor desfasurate pentru 
desemnarea vicepresedintilor si membrilor Biroului Federal si stabileste competentele 
acestui organ;  
g. confirma Secretarul General  desemnat de Presedintele federatiei in calitate de 
imputernicit al F.R.P.;  
h. alege membrii Comisiei de cenzori (cenzorul) si aproba regulamentul intern de 
organizare si functionare a acesteia;  
i. are drept de control permanent asupra Biroului Federal si Comisiei de cenzori 
(cenzorului)  
j. revoca individual sau colectiv mandatele membrilor Biroului Federal si ai Comisiei de 
cenzori (cenzorului), precum si ai celorlalte organe ale F.R.P. cand faptele lor pun in 
pericol interesele federatiei;  
k. aproba raportul privind activitatea Biroului Federal, bilantul contabil si descarcarea de 
gestiune a Biroului Federal, raportul Comisiei de cenzori (cenzorului );  
l. aproba procesul-verbal oficial al adunarii generale;  
m. decide asupra afilierii, suspendarii si excluderii membrilor federatiei, potrivit 
prevederilor prezentului statut;  
n. isi da acordul in legatura cu infiintarea structurilor sportive constituite prin asocierea 
cluburilor de Powerlifting - asociatiile judetene de Powerlifting si a municipiului Bucuresti, 
liga profesionista si/sau alte grupari de cluburi si stabileste atributiile, drepturile si 
obligatiile acestora;  
o. hotaraste in legatura cu dizolvarea federatiei si lichidarea patrimoniului, conform legii;  
p. indeplineste si alte atributii, in conditiile legii.  
3 – Procesul verbal al Adunarii generale semnat de persoanele desemnate sa-l 
intocmeasca sau sa-l verifice in cazul in care a fost facut prin stenograma, se pastreaza 
la secretariatul general al federatiei.  
4 - Hotararile adunarii generale intra in vigoare in termen de 15 zile de la data la care au 
fost adoptate.  
5 - In cazuri speciale, adunarea generala poate decide ca hotararile sa intre in vigoare la 
date diferite de cea mentionata la alin. 4.  
 
Articolul 37  
Cheltuielile de participare (transport, cazare, diurna) la adunarea generala sunt suportate 
de:  
a. F.R.P. - pentru membrii Biroului Federal, membrii comisiilor centrale ale federatiei si 
membrii de onoare;  





14 
 

4 - Fiecare membru al Biroului federal are dreptul la un singur vot.  
5 - Voturile se pot exprima deschis sau secret, in functia de decizia membrilor Biroului 
Federal prezenti la sedinta respectiva.  
6 - Votul prin corespondenta nu este admis.  
7 - Membrii Biroului Federal nu au drept de vot daca in cadrul acestuia se decide asupra 
unui litigiu in care clubul din care face parte are interese.  
8 - La fiecare sedinta a Biroului Federal, problemele dezbatute si hotararile adoptate se 
consemneaza prin proces-verbal sau textul redactat al stenogramei, semnate de 
Secretarul General pentru conformitate, stau la baza hotararii adoptate in sedinta 
respectiva, care se semneaza de toti membrii prezenti.  
Prevederile art. 32 alin. 10 se aplica in mod corespunzator si in cazul hotararilor Biroului 
Federal.  
9 - Sedintele Biroului Federal nu sunt publice.  
 
Articolul 40  
1 - Biroul Federal conduce intreaga activitate intre adunarile generale.  
2 - Biroul Federal urmareste si raspunde de aplicarea hotararilor adunarii generale.  
3 - Biroul Federal poate lua decizii in problemele care ii sunt delegate de adunarea 
generala;  
4 - Principalele atributii ale Biroului Federal sunt:  
a. adopta Regulamentul intern al F.R.P.;  
b. aproba:  
- Regulamentul de organizare a activitatii de Powerlifting din Romania;  
- Regulamentul disciplinar;  
- Regulamentul privind statutul si transferul sportivilor de Powerlifting;  
- Regulamente privind organizarea si desfasurarea activitatii arbitrilor de Powerlifting, 
observatorilor si insotitorilor oficiali;  
- Regulamentul de clasificare sportiva;  
- Regulamentele de organizare si functionare ale organelor si comisiilor federatiei;  
- Alte regulamente sau norme specifice necesare pentru indeplinirea obiectivelor 
prevazute la art. 9 din prezentul statut.  
- Statutele si regulamentele A.J.P.;  
- Alte acte normative privind activitatea de Powerlifting din Romania, cu exceptia celor 
din componenta adunarii generale;  
c. aproba calendarul actiunilor sportive interne si internationale al F.R.P.;  
d. aproba clasamentele finale ale competitiilor interne de Powerlifting;  
e. stabileste cuantumul cotizatiilor, taxelor, contributiilor si penalitatilor din activitatea de 
Powerlifting;  
f. ia decizii in legatura cu afilierea provizorie sau suspendarea membrilor afiliati ai F.R.P. 
si le supune aprobarii adunarii generale; aproba retragerea unui membru din federatie si 
informeaza adunarea generala la proxima sa intrunire;  
g. aproba structura si componenta nominala a comisiilor centrale ale F.R.P. precum si 
suspendarea sau eliberarea din functie a membrilor respectivelor comisii;  
h. aproba numirea antrenorilor principali ai sportivilor seniori si tineret ai Romaniei, 
planurile de pregatire si participare la concursurile internationale oficiale si amicale;  
i. aproba propunerile nominale de reprezentare a F.R.P. in organismele E.P.F.. si I.P.F..;  
j. conlucreaza cu structurile cu caracter sindical din domeniul Powerliftingului in 
solutionarea problemelor sociale ;  
k. aproba organigrama si statul de functii ale F.R.P., nivelul de salarizare a functiilor, 
normele financiare privind deplasarea persoanelor delegate in tara si strainatate;  
l. aproba salarizarea presedintelui si a celorlalti imputerniciti ai F.R.P. precum si a 
directorilor;  
m. aproba programe de dezvoltare a bazei materiale a F.R.P.;  
n. aproba, in prealabil, si prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada 
anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul 
bugetului anual de venituri si cheltuieli si proiectul planului anual de activitate ale 
federatiei;   
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o. dispune controlul asupra activitatii cluburilor si A.J.P.;  
r. indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.  
5 - Biroul Federal poate decide suspendarea membrilor federatiei in conditiile prevazute 
la art. 72 din prezentul statut.  
Deciziile Biroului Federal, in cazurile mentionate mai sus, se iau cu majoritatea absoluta a 
voturilor tuturor membrilor sai, prezenti si absenti.  
6 - Hotararile Biroului Federal intra in vigoare la termenele stabilite de acestea.  
7 - Organizarea activitatii Biroului Federal se stabileste prin Regulamentul intern al 
F.R.P..  
 
 
 
COLEGIUL DIRECTOR  
 
Articolul 41  
1 - Colegiul Director este alcatuit din Presedintele F.R.P., Vicepresedintele F.R.P. si 
Secretarul general al F.R.P. .  
2 - Colegiul Director  asigura punerea in aplicare a hotararilor (deciziilor) Adunarii 
Generale si Biroului Federal si are urmatoarele atributii:  
a. decide asupra tuturor problemelor privind activitatea curenta a federatiei (sportive, 
organizatorice, tehnice, juridice, financiare, de asigurare materiala sau de alta natura) 
precum si asupra problemelor care nu sunt in competenta Biroului Federal;  
b. avizeaza proiecte de regulamente, norme si programe privind activitatea de 
Powerlifting si le prezinta spre aprobare Biroului Federal;  
c. avizeaza proiecte de organigrama si politica de personal a federatiei si le prezinta 
Biroului Federal;  
d. avizeaza proiectul bugetului anual al federatiei si il prezinta Biroului Federal;  
e. avizeaza proiectul raportului Biroului federal catre Adunarea Generala, executia 
bugetului de venituri si cheltuieli si bilantul contabil si le prezinta Biroului Federal;  
f. prezinta, la cerere, rapoarte de activitate Biroului Federal;  
g. aproba listele nominale privind arbitrii pentru fiecare editie a campionatelor nationale;  
h. exercita orice atributii delegate de Biroul Federal cu respectarea prevederilor 
prezentului statut.  
4 - Colegiul Director se intruneste, in sedinte convocate de presedinte, ori de cate ori 
este necesar. In colegiu se prezinta informari, se analizeaza si se iau decizii pentru 
punerea in aplicare a hotararilor (deciziilor) Adunarii Generale si Biroului Federal, 
rezolvarea problemelor curente si/sau urgente din activitatea F.R.P. sau care privesc 
derularea activitatii de Powerlifting in general si stabilirea responsabilitatilor ce revin 
fiecarui membru al Colegiului Director in solutionarea acestora.  
5 - Deciziile Colegiului Director se iau cu majoritate simpla de voturi si vor fi aplicate in 
termenele stabilite de acesta iar Biroul Federal va fi informat in prima sa sedinta.  
6 - Imputernicitii F.R.P., respectiv Presedintele si Secretarul General, incheie acte juridice 
si contracte in numele si pe seama federatiei, potrivit prevederilor prezentului statut.  
 
PRESEDINTELE  
 
Articolul 42  
1 - Presedintele reprezinta si angajeaza legal Federatia Romana de Powerlifting in relatiile 
cu autoritatile publice romane, cu federatiile similare din alte tari, cu E.P.F.. si I.P.F.., cu 
alte foruri de Powerlifting sau sportive internationale, precum si cu persoanele juridice si 
fizice romane si straine, cu respectarea prevederilor prezentului statut.  
2 - Presedintele federatiei prezideaza toate sedintele Adunarii Generale, Biroului federal 
si Colegiului Director.  
3 - Presedintele voteaza si, in caz de egalitate, votul sau este decisiv.  
4 - Daca presedintele este absent, inlocuitorul sau de drept este Secretarul General.  
5 - Presedintele aplica strategiile si politicile de dezvoltare a activitatii de Powerlifting 
stabilite de Adunarea Generala.  
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6 - Presedintele organizeaza si conduce activitatea federatiei in scopul aplicarii hotararilor 
(deciziilor) Adunarii Generale si ale Biroului Federal, a prevederilor programelor si 
planurilor de activitate aprobate.  
7 - Presedintele asigura aplicarea si respectarea legislatiei in vigoare, a statutului si 
regulamentelor F.R.P. in intreaga activitate a federatiei.  
8 - Presedintele este ordonatorul de credite al federatiei.  
9 - Presedintele F.R.P. selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul 
salariat al federatiei, in conditiile legii, stabileste indatoririle si responsabilitatile acestuia, 
negociaza contractele individuale de munca si decide asupra salarizarii personalului 
angajat in functie de studii si munca efectiv prestata.  
10 - Presedintele incheie acte juridice in numele si pe seama federatiei, potrivit 
competentelor acordate prin prezentul statut si Regulamentul intern al F.R.P..  
11 - Presedintele federatiei este autorizat sa exercite orice atributii delegate de catre 
Adunarea Generala si/sau Biroul Federal, cu respectarea prevederilor din prezentul 
statut.  
 
VICEPRESEDINTELE 
 
Articolul 43 
 
1-Este din momentul alegerii pe perioada mandatului membru de drept al Biroului 
Federal. 
2- Vicepresedintele preia prin imputernicire atributii ale presedintelui si poate coordona 
activitatea unor comisii/compartimente. 
 
SECRETARUL GENERAL 
 
Articolul 44 
 
1-Este membru de drept al Biroului Federal, numit de presedinte cu aprobarea Adunarii 
Generale. 
2-Coordoneaza activitatea Comisiilor/Compartimentelor, asigurand prin aceasta buna 
organizare si desfasurare a activitatilor federatiei. 
3-Preia prin imputernicire atributii ale presedintelui 
4-Rezolva corespondenta primita si transmisa si urmareste solutionarea rapida a 
acesteia. 
5-Aproba echipamentul , medicamentele si materialele necesare pregatirii si participarii in 
competitii. 
6-Urmareste aparitia periodica a materialelor de informare ale federatiei. 
7-Se preocupa impreuna cu presedintele  de asigurarea logistica a federatiei. 
8-Se preocupa de starea bazelor de pregatire si de dotarea lor. 
9-Supune spre aprobare deciziile de sanctionare disciplinara. 
10- Incheie acte juridice in numele si pe seama federatiei, potrivit competentelor 
acordate prin prezentul statut si Regulamentul intern al F.R.P.. 
11-Supravegheaza la  aplicarea si respectarea legislatiei in vigoare, a statutului si 
regulamentelor F.R.P. in intreaga activitate a federatiei.  
 
COMISIA DE CENZORI (CENZORUL)  
 
Articolul 45 
1 - Controlul financiar intern al F.R.P. este asigurat de o comisie formata din mai multi 
cenzori dintre care, obligatoriu un cenzor trebuie sa fie specializat in domeniul financiar-
contabil.  
2 - Controlul financiar intern al F.R.P. poate fi asigurat si de catre un singur cenzor 
specializat in domeniul financiar-contabil.  
3 - Mandatul cenzorului este pentru o perioada de 4 ani.  
4 - Membrii Biroului Federal si ai Colegiului Director nu pot fi cenzori.  
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5 - In realizarea competentei sale, Comisia de cenzori (Cenzorul):  
a. verifica modul in care este administrat patrimoniul F.R.P.;  
b. intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;  
c. poate participa la sedintele Biroului Federal si ale Colegiului Director, fara drept de vot;  
d. indeplineste orice alte atributii prevazute in prezentul statut sau stabilite de Adunarea 
Generala.  
6 - Comisia de cenzori (Cenzorul) este subordonata Adunarii Generale.  
7 - Regulile generale de organizare si functionare a Comisiei de cenzori (cenzorului) se 
aproba de Adunarea Generala. Comisia de cenzori (cenzorul) isi poate elabora un 
regulament intern de functionare.  
8 - Controlul financiar intern al F.R.P. este asigurat de catre un cenzor, ales in data de 
03.04.2021 pe o perioada de 4 ani, in mandatul statutar 2021-2025, in persoana d-nei 
Albu Maria, cetatean roman, domiciliata in orasul Cugir, str. Gheorghe Titeica, nr. 23,  
jud. Alba,  posesor carnet expert contabil nr 21710/2009/A, avand CNP 2591004013522. 
 
COMISIILE CENTRALE  
 
Articolul 46 
1 - Activitatea F.R.P. este sprijinita de comisiile centrale cu caracter permanent a caror 
structura si componenta nominala pe functii se stabilesc de catre Biroul Federal.  
2 - Comisiile centrale sunt organisme de specialitate subordonate Biroului Federal, 
constituite pe domenii de activitate astfel:  
a. Comisia de disciplina;  
b. Comisia tehnica;  
c. Comisia centrala a arbitrilor;  
d. Comisia pentru mass-media;  
e. Comisia juridica;  
f. Comisia medicala si antidoping;  
g. Comisia de relatii internationale;  
o. Comisia pentru securitate si siguranta  
r. Comisia de apel.  
3 - Atributiile comisiilor centrale permanente se stabilesc prin Regulamentul intern al 
F.R.P..  
4 - Comisiile centrale permanente sunt formate din presedinte si 2 membri.  
5 - Comisiile sunt statutar constituite in prezenta majoritatii simple din totalul membrilor 
lor.  
6 - Hotararile comisiilor se adopta cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti la 
reuniunea respectiva.  
7 - Sedintele comisiilor centrale nu sunt publice.  
8 - In functie de necesitati, Biroul Federal poate constitui si alte comisii ad-hoc care sa 
rezolve probleme speciale. In caz de urgenta, acest drept revine Presedintelui federatiei.  
 
 
 
 
CAPITOLUL VII  
PERSONALUL SALARIAT AL FEDERATIEI  
 
 
Articolul 47 
1 - F.R.P. are stat de functii propriu care se aproba de Biroul Federal.  
2 - Incadrarea personalului salariat se face potrivit legislatiei in vigoare.  
3 - Fondurile aferente salarizarii personalului federatiei se asigura din venituri proprii.  
4 - Secretarul General,  incheie contract individual de munca cu Presedintele federatiei.  
5 - Ceilalti salariati ai F.R.P. incheie contracte individuale de munca cu imputernicitii 
federatiei.  
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CAPITOLUL VIII  
ASOCIATIILE JUDETENE DE POWERLIFTING SI A MUNICIPIULUI BUCURESTI  
 
Articolul 48 
1 - Asociatiile judetene de Powerlifting si a municipiului Bucuresti sunt persoane juridice 
de drept privat constituite din cluburile si asociatiile sportive cuprinse in sistemul 
competitional judetean, afiliate si recunoscute de acestea.  
2 - Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii, ca asociatii fara scop 
patrimonial.  
3 - La nivelul fiecarui judet, respectiv al municipiului Bucuresti, se poate constitui o 
singura asociatie judeteana de Powerlifting.  
4 - Asociatiile judetene Powerlifting si a municipiului Bucuresti nu se pot infiinta fara 
acordul F.R.P..  
5 - Asociatiile judetene de Powerlifting si a municipiului Bucuresti se afiliaza la Federatia 
Romana de Powerlifting, respectarea statutului si a regulamentelor F.R.P. fiind obligatorii 
pentru ele si membrii care le compun.  
 
Articolul 49 
1 - Scopul asociatiilor judetene de Powerlifting si a municipiului Bucuresti il constituie 
organizarea activitatii de Powerlifting la nivel judetean, respectiv municipal.  
2 - Obiectivele, atributiile, drepturile si indatoririle asociatiilor judetene de Powerlifting si 
a municipiului Bucuresti decurg din statutul si regulamentele F.R.P. si din puterea 
delegata de federatie.  
3 - Asociatiile judetene de Powerlifting si a municipiului Bucuresti isi desfasoara 
activitatea pe baza statutului si regulamentelor proprii, aprobate de Biroul Federal al 
F.R.P.. Modificarile si/sau completarile aduse acestora, fara aprobarea Biroului Federal al 
F.R.P., sunt nule de drept.  
4 - Statutul, regulamentele, normele si hotararile (deciziile) organelor asociatiilor 
judetene de Powerlifting si a municipiului Bucuresti sunt obligatorii pentru membrii 
acestora.  
 
Articolul 50 
1 - Principalele atributii ale asociatiilor judetene de Powerlifting sunt:  
a. elaboreaza programul strategic privind activitatea de Powerlifting in judetul respectiv 
sau municipiul Bucuresti, dezvoltarea si promovarea sportului  Powerlifting la nivel 
teritorial; organizeaza, sprijina si controleaza aplicarea programului;  
b. stabilesc calendarul sportiv judetean anual, in raport de cel national stabilit de F.R.P.;  
c. organizeaza, conduc si controleaza sistemul competitional judetean si omologheaza 
rezultatele acestuia, potrivit reglementarilor F.R.P. precum si propriilor regulamente;  
d. organizeaza la nivelul judetului, direct sau in colaborare cu organismele sau institutiile 
abilitate, activitati pentru formarea si/sau perfectionarea specialistilor necesari in 
activitatea de Powerlifting (antrenori, instructori sportivi, arbitri, observatori, etc), dupa 
caz si in limitele competentelor lor;  
e. elaboreaza regulamente si norme proprii de organizare, tehnice, financiare si de 
asigurare materiala privind organizarea si desfasurarea activitatii de Powerlifting din 
judet, in conformitate cu prevederile legale si reglementarile F.R.P.;  
f. in acord cu prevederile programelor nationale si reglementarile in domeniu, stabilesc si 
aplica masuri pentru promovarea spiritului de fair-play in activitatea de Powerlifting, 
prevenirea si combaterea violentei la concursurile de Powerlifting precum si a folosirii 
substantelor interzise si a metodelor neregulamentare destinate sa mareasca in mod 
artificial potentialul fizic al sportivilor sau sa denatureze rezultatele competitiilor 
organizate la nivel judetean;  
g. colaboreaza cu directiile pentru tineret si sport judetene, cu autoritatile administratiei 
publice locale, cu alti factori interesati in scopul dezvoltarii bazei materiale destinate 
practicarii Powerliftingului pe teritoriul judetelor;  
h. asigura si administreaza mijloacele financiare si materiale din propriul patrimoniu, 
conform prevederilor legale si ale statutului, regulamentelor si normelor proprii.  
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i. organizeaza si asigura tinerea evidentei activitati de Powerlifting din judet;  
j. exercita autoritatea disciplinara asupra activitatii de Powerlifting la nivel judetean in 
termenii prevazuti de lege si portivit statutului si regulamentelor F.R.P., puterii delegate 
de federatie precum si statutului si regulamentelor proprii;  
2 - Membrii unei asociatii judetene de Powerlifting sunt reprezentati de catre aceasta, 
prin delegatul sau cu drept de vot, in adunarea generala a F.R.P..  
3 - Conform legii, directiile pentru tineret si sport judetene recunosc si sprijina asociatiile 
judetene de Powerlifting.  
 
CAPITOLUL IX  
ORGANIZAREA ACTIVITATII PROFESIONISTE 
 
Articolul 51 
1 - Practicarea sportului profesionist in ramura de sport POWERLIFTING se va face numai 
in baza unei Hotarari de Guvern, initiata de Ministerul Tineretului si Sportului, la 
propunerea Federatiei Romane de POWERLIFTING. 
2 - Conditiile de practicare a sportului profesionist, in ramura de sport POWERLIFTING, se 
vor stabili prin normele interne al Federatiei Romane de POWERLIFTING, emise cu avizul 
Ministerului Tineretului si Sportului 
3- Propunerea Federaţiei Romane de POWERLIFTING privind condiţiile de practicare a 
profesionismului în ramura de sport POWERLIFTING se va face în conformitate cu statutul 
şi regulamentele federaţiei internaţionale la care aceasta este afiliată şi vizează, după 
caz: 
    a) cerinţele obţinerii licenţei de sportiv profesionist; 
    b) cerinţele obţinerii licenţei de club profesionist; 
    c) modul de organizare a competiţiei profesioniste. 
4 -  Statutele şi regulamentele ligilor profesioniste se aprobă de adunările generale şi se 
avizează în mod obligatoriu de federaţiile sportive naţionale şi de Ministerul Tineretului şi 
Sportului. 
 
Articolul 52  
In masura in care va fi necesar, Federatia Romana de Powerlifting isi va reglementa 
relatiile cu Liga Profesionista de Powerlifting prin conventii (contracte) anuale care vor fi 
aprobate de Biroul Federal.  
 
CAPITOLUL X  
MIJLOACE FINANCIARE SI MATERIALE  
 
Articolul 53 
1 - Veniturile, indiferent de sursa si cheltuielile de orice natura ale Federatiei Romane de 
Powerlifting, sunt cuprinse intr-un buget anual propriu.  
2 - Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se face astfel:  
a. potrivit competentelor stabilite in statutul si in regulamentele federatiei si in 
conformitate cu prevederile normelor proprii in materie aprobate de Biroul Federal al 
F.R.P., pentru veniturile proprii;  
b. potrivit conditiilor stabilite prin contractele incheiate intre parti, pentru sumele 
acordate de organele administratiei publice centrale si locale pentru finantarea 
programelor F.R.P., ca structura sportiva fara scop lucrativ, de utilitate publica.  
3 - Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, dupa caz:  
a. venituri proprii, precum si sume destinate finantarii unor programe sportive de utilitate 
publica;  
b. sume acordate de organele administratiei publice centrale si locale pentru finantarea 
pe baza de programe a federatiei Romane de Powerlifting, in calitatea sa legala de 
structura sportiva de drept privat, fara scop lucrativ, de utilitate publica;  
c. alte surse.  
4 - Bugetul anual se aproba de Adunarea generala a Federatiei Romane de Powerlifting.  
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5 - Exercitiul financiar al federatiei este anual, se desfasoara pe parcursul anului fiscal 
care incepe la data de 1 ianuarie si se sfarseste la data de 31 decembrie a fiecarui an si 
se intocmeste bilant contabil.  
 
 
Articolul 54 
1 - In conditiile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 cu completarile si 
modificarile ulterioare, Federatia Romana de Powerlifting poate beneficia de sume de la 
bugetul de stat si de la bugetele locale pentru finantarea de programe sportive de 
utilitate publica. Aceste sume se asigura pe baza de contracte incheiate intre F.R.P. si 
organele administratiei publice centrale sau locale, dupa caz.  
2 - Contractul va cuprinde prevederi cu privire la:  
- obiectul si volumul activitatilor specifice,  
- parametrii sportivi de realizat;  
- suma stabilita pentru finantarea programului, defalcata pe obiective, activitati si naturi 
de cheltuieli;  
- obligatiile si responsabilitatile partilor.  
Regimul de gestionare a sumelor astfel primite si contractul financiar se fac in conditiile 
legii.  
3 - Prevederile contractului au putere deplina pentru cele doua parti, constituindu-se in 
norme cu caracter tehnic, financiar si administrativ.  
 
Articolul 55  
1 - Sursele de finantare si baza materiala a Federatiei Romane de Powerlifting sunt 
constituite in conformitate cu Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 cu 
completarile si modificarile ulterioare.  
2 - Sursele de finantare provin din:  
a. sume destinate finantarii programelor sportive proprii si inscrise in contractele 
incheiate cu organele administratiei publice centrale si/sau locale, dupa caz, ;  
b. venituri obtinute din activitati economice realizate in legatura cu scopul si obiectul de 
activitate al federatiei;  
c. cotizatii, taxe, contributii, penalitati portivit prevederilor prezentului statut, 
regulamentelor si normelor proprii;  
d. donatii si sponsorizari;  
e. 20 % din incasarile realizate din pronosticurile sportive de Powerlifting, ca urmare a 
utilizarii de competitii de gen Powerlifting, organizate in campionatele nationale din alte 
tari de federatiile si organismele sportive internationale;  
f. minimum 10 % din indemnizatiile de transferuri interne si internationale ale sportivilor 
de Powerlifting, care se constituie in sursa de finantare a activitatii sportive pentru copii 
si juniori;  
g. alte venituri, in conditiile legii;  
h. sume ramase din exercitiul financiar precedent.  
3 - Federatia Romana de Powerlifting poate detine in proprietate, in coproprietate, in 
administrare directa, in folosinta si/sau prin inchiriere mijloace materiale necesare 
activitatii sale ca: imobile, terenuri , baze si terenuri sportive, diferite constructii si spatii 
pentru sport, instalatii si dotari specifice, spatii de cazare si masa pentru sportivi, 
mijloace de transport.  
4 - F.R.P., ca persoana juridica fara scop lucrativ, de utilitate publica, poate primi in 
folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului si al unitatilor 
administrativ teritoriale.  
5 - Dobandirea mijloacelor financiare si materiale ale federatiei precum si administrarea 
acestora se fac in conditiile legii.  
6 - F.R.P. are organisme proprii de administrare si gestionare a bugetului si 
patrimoniului, constituite conform legii si statutului si regulamentelor proprii.  
7 - F.R.P. se supune verificarilor financiare potrivit legii si statutului propriu.  
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Articolul 56  
1 - F.R.P. detine exclusivitatea:  
a. dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statice si in miscare a sportivilor sai 
in echipament de concurs si de reprezentare, cand acestia participa la competitii in 
numele F.R.P.;  
b. dreptului de folosinta asupra siglei / emblemei proprii precum şi asupra denumirii 
competitiei pe care o organizeaza;  
c. drepturilor de reclama, de publicitate si de transmisie televizate si/sau radiofonice la 
toate competitiile pe care le organizeaza sau la care participa;  
2 - Drepturile mentionate la alin 1 de mai sus pot fi cesionate de F.R.P. in conditiile Legii.  
 
Articolul 57  
1 - Pentru fiecare editie a campionatelor mondiale si a campionatelor europene la care 
participa sportivi romani , Biroul Federal aproba regulamentul de participare respectiv in 
care sunt stipulate drepturile de ordin financiar si material precum si obligatiile 
sportivilor, antrenorilor, medicului, masorilor si celorlalti tehnicieni si specialisti, pe de o 
parte si F.R.P. pe de alta parte.  
2 - Acceptarea regulamentelor se face prin semnarea acestora de catre fiecare 
participant convocat.  
 
Articolul 58  
F.R.P. poate efectua, cu mijloace auto proprii, transportul sportivilor de Powerlifting care 
se deplaseaza in tara si peste hotare la competitii si/sau cantonamente de pregatire 
precum si al reprezentantilor federatiei participanti la reuniunile internationale.  
 
Articolul 59  
1 - Fiecare membru afiliat la federatie plateste o cotizatie anuala fixa, care trebuie 
achitata integral pana la data de 30 martie a anului in curs.  
2 - Cuantumul cotizatiei anuale este fixat de Adunarea generala, la propunerea Biroului 
federal.  
3 - Un membru al federatiei care nu si-a achitat cotizatia pana la 1 aprilie a fiecarui an 
este automat suspendat de catre Biroul Federal, ceea ce conduce implicit la ridicarea 
dreptului de participare la competitii precum si a dreptului de reprezentare in organele 
F.R.P..  
Dupa plata cotizatiei, membrul in cauza isi reintra imediat in drepturile sale.  
4 - F.R.P. este in drept sa perceapa taxe, contributii si penalitati specifice activitatii de 
Powerlifting, pentru cluburi, sportivi si oficiali, potrivit statutului, regulamentelor si 
normelor aprobate de adunarea generala a federatiei.  
 
CAPITOLUL XI  
STATUTUL SPORTIVULUI  
 
Articolul 60  
1 - Sportivii membrilor F.R.P. pot fi amatori si profesionisti.  
2 - Sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea sportului Powerlifting, nu au relatii 
contractuale de munca cu cluburile sau asociatiile sportive la care sunt legitimati.  
3 - Sportivii profesionisti sunt cei care, pentru practicarea sportului Powerlifting, incheie, 
in conditiile legii, cu cluburile sau asociatiile sportive la care sunt legitimati un contract 
individual de munca pe baza caruia obtin licenta de sportiv de Powerlifting profesionist, 
care le confera statutul de sportiv profesionist.  
 
Articolul 61 
Prevederile referitoare la statutul sportivului de Powerlifting fac obiectul Regulamentului 
privind statutul si transferul sportivilor de Powerlifting, elaborat de F.R.P. si aprobat de 
Biroul federal.  
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CAPITOLUL XII  
REGULILE DE CONCURS  
 
Articolul 62  
Fiecare membru al federatiei va respecta strict regulamentul de concurs promulgat de 
E.P.F.  si I.P.F...  
 
CAPITOLUL XIII  
COMPETITII  
 
Articolul 63  
1 - F.R.P. este singura in masura sa decida in legatura cu organizarea competitiilor 
interne de Powerlifting la care participa membrii sai.  
2 - Biroul federal adopta regulamentele care stabilesc conditiile de participare si de 
organizare a competitiilor F.R.P.  
3 - Membrii federatiei se angajeaza, prin inscrierea in respectivele competitii, sa respecte 
regulamentele acestora, precum si alte decizii ale organelor competente ale F.R.P.  
4 - Biroul Federal hotaraste crearea sau reluarea unor competitii interne precum si 
incetarea unora dintre cele existente.  
5 - Pentru a participa la competitiile oficiale nationale sau locale de Powerlifting, un 
sportiv trebuie sa fie legitimat la un club sau asociatie sportiva.  
6 - Pentru participarea sportivilor de Powerlifting legitimati la antrenamente si competitii 
este obligatoriu avizul medical, eliberat numai de unitatile de medicina sportiva.  
7 - Sportivii legitimati sunt obligati sa se supuna controlului doping efectuat conform 
procedurilor regulamentare in materie. Liga profesionista, asociatiile judetene si cluburile 
de Powerlifting vor insera in statutele proprii dispozitii referitoare la interzicerea 
substantelor si metodelor care sporesc in mod artificial performantele sportive.  
 
Articolul 64 
1 - Competitiile internationale de Powerlifting care au loc pe teritoriul Romaniei si nu sunt 
organizate de F.R.P., trebuie avizate de federatie si autorizate de Ministerul Tineretului si 
Sportului.  
2 - F.R.P. este singura in drept sa autorizeze inscrierea si participarea sportivilor romani 
in competitiile internationale oficiale de Powerlifting.  
3 - F.R.P. are competenta exclusiva sa organizeze competitii ale sportivilor romani de 
Powerlifting cu sportivi de Powerlifting ai altor federatii nationale afiliate la E.P.F.. si 
I.P.F..  
4 - Membrii federatiei pot contracta, organiza si disputa concursuri amicale cu sportivi din 
alte tari, in Romania si peste hotare numai cu aprobarea F.R.P.. In nici un caz nu vor 
putea sustine concursuri cu sportivi din tarile aflate sub embargou sportiv sau apartinand 
unor federatii neafiliate la E.P.F.. si I.P.F.. sau din tarile cu care Romania nu are relatii 
diplomatice.  
Programarea respectivelor concursuri nu trebuie sa aduca prejudicii derularii normale a 
campionatelor nationale de Powerlifting. Datele lor de desfasurare vor fi comunicate la 
secretariatul general al F.R.P., imediat dupa ce au fost fixate.  
 
 
CAPITOLUL IV  
AUTORITATEA DISCIPLINARA  
 
Articolul 65 
1 - Autoritatea disciplinara in activitatea de Powerlifting se exercita deplin si legitim 
potrivit:  
a. competentelor date de lege pentru exercitarea dreptului de supraveghere si control al 
F.R.P. si al tuturor celorlalte structuri sportive din Powerlifting de catre organul 
administratiei publice centrale de specialitate pentru sport;  
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b. statutelor si regulamentelor Federatiei Romane de Powerlifting, ale asociatiilor 
judetene de Powerlifting si a municipiului Bucuresti si al ligii profesioniste de Powerlifting.  
2 - Potrivit legii, prin delegare, actiunea de supraveghere si control se poate exercita si 
de catre Federatia Romana de Powerlifting pentru cluburile de Powerlifting, inclusiv 
cluburile profesioniste de Powerlifting organizate ca societati comerciale sportive pe 
actiuni, pentru asociatiile judetene de Powerlifting si a municipiului Bucuresti si pentru 
liga profesionista de Powerlifting.  
3 - Supravegherea si controlul exercitate in conditiile legii de organul administratiei 
publice centrale de specialitate pentru sport, nu pot substitui controlul propriu instituit de 
Federatia Romana de Powerlifting, potrivit prezentului statut si regulamentelor proprii, de 
asociatiile judetene de Powerlifting si a municipiului Bucuresti, de cluburile de Powerlifting 
si cluburile si asociatiile sportive cu sectii de Powerlifting precum si de liga profesionista 
de Powerlifting si cluburile de Powerlifting profesioniste, corespunzator statutelor si 
regulamentelor proprii.  
Controlul financiar al structurilor sportive mai sus mentionate revine exclusiv comisiilor 
de cenzori (cenzorilor) potrivit competentelor stabilite in statutele si regulamentele 
acestora.  
4 - In sensul alin.2 de mai sus, asociatiile judetene de Powerlifting si a municipiului 
Bucuresti precum si liga profesionista de Powerlifting isi vor prevede modalitatile de 
exercitare a autoritatii disciplinare in statutele si regulamentele proprii, in raport cu 
competentele delegate prin statutul si regulamentele F.R.P. si cu jurisdictia lor.  
5 - Puterea disciplinara da titularilor legitimi, mentionati la alin 1 lit. b. de mai sus, 
facultatea de a investiga si, dupa caz, de a sanctiona persoanele si institutiile in culpa.  
6 - Modalitatea de exercitare a autoritatii disciplinare se realizeaza prin:  
a. un sistem coerent de sanctiuni, corespunzator activitatii de Powerlifting, gradat, in 
functie de gravitatea faptelor;  
b. diferentierea graduala a faptelor, aplicarea sanctiunilor, excluderea posibilitatii dublei 
sanctiuni pentru aceeasi fapta, excluderea retroactivitatii in aplicarea sanctiunilor, 
interdictia de a da sanctiuni pentru fapte savarsite anterior momentului comiterii faptei in 
cauza;  
c. cauze sau imprejurari care scutesc, atenueaza sau agraveaza raspunderea faptuitorului 
si cerintele pentru stingerea sau suspendarea sanctiunii;  
d. competentele privind cercetarea faptei, determinarea si aplicarea sanctiunii;  
e. garantarea dreptului la aparare, stabilind caile de atac impotriva sanctiunilor aplicate.  
7 - Conform legii, revocarea recunosterii functionarii Federatiei Romane de Powerlifting, 
asociatiilor judetene de Powerlifting si a municipiului Bucuresti, ligii profesioniste de 
Powerlifting, cluburilor de Powerlifting si cluburilor sportive profesioniste de Powerlifting 
organizate ca societati comerciale sportive pe actiuni este de competenta Ministerului 
Tineretului si Sportului . Cazurile in care se poate declansa procedura de revocare sunt 
cele prevazute de lege.  
 
CAPITOLUL XV  
SANCTIUNI  
 
Articolul 66 
Membrii federatiei, oficialii si sportivii de Powerlifting pot fi sanctionati pentru 
nerespectarea statutului, regulamentelor, hotararilor si deciziilor FRP,  in functie de 
natura si gravitatea abaterilor in conformitate cu prevederile prezentul statut precum si 
in conformitate cu prevederile Legii 227/2006, a Legii 551/2004 si legii 4/2008 privind 
prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu 
modificarile si completarile ulterioare.  
 
Articolul 67 
1 - sanctiunile aplicabile membrilor federatiei sunt:  
a. avertisment;   
b. blam;  
c. penalitate;  
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d. anularea rezultatelor competitiilor;  
e. penalizarea ;  
f. organizarea de concursuri fara accesul publicului;  
g. organizarea de concursuri intr-o alta localitate;  
h. excluderea din competitiile in curs si/sau viitoare;  
i. suspendarea drepturilor de membru potrivit prevederilor art 70 din prezentul statut;  
j. excluderea din federatie potrivit art. 73 din prezentul statut;  
2 - Sanctiunile aplicabile persoanelor fizice sunt:  
a. avertisment;  
b. blam;  
c. penalitate;  
d. suspendarea din functia detinuta in activitatea de Powerlifting pe o durata determinata 
sau nedeterminata;  
e. excluderea din activitatea competitionala sau de Powerlifting, in general;  
f. declararea "personna non grata" - persoana neagreata in structurile Powerliftingului.  
3 - Sanctiunile pot fi cumulate.  
 
Articolul 68 
1 - Colegiul Director al F.R.P. avizeaza Regulamentul disciplinar cuprinzand abaterile si 
sanctiunile disciplinare, instantele disciplinare ale federatiei si competentele lor, 
procedura disciplinara, modul de solutionare a cauzelor si adoptarea hotararilor sau 
deciziilor de sanctionare a celor vinovati si il prezinta Biroului Federal.  
2 - Regulamentul disciplinar se aproba de adunarea generala a Federatiei Romane de 
Powerlifting.  
3 - Colegiul director este autorizat sa mentina, sa modifice sau sa anuleze deciziile 
instantelor disciplinare ale F.R.P. privitoare la abaterile disciplinare, precum si sa adopte 
hotarari noi in legatura cu acestea potrivit prevederilor regulamentare.  
 
Articolul 69  
La propunerea Biroului federal, adunarea generala a F.R.P. poate hotari, cu efect imediat 
si consecintele prevazute in regulamentul disciplinar, declararea unui oficial "personna 
non grata" - persoana neagreata in structurile Powerliftingului - in situatia in care acesta 
incalca grav statutul si regulamentele F.R.P. sau, prin comportamentul sau ofensator, 
aduce atingere imaginii si prestigiului Federatiei Romane de Powerlifting, Powerliftingului 
romanesc in general.  
 
CAPITOLUL XVI 
RETRAGEREA DIN FEDERATIE, DIZOLVAREA, PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU, 
SUSPENDAREA SI EXCLUDEREA MEMBRILOR  
 
Articolul 70 
1 - Un membru al federatiei este de drept autorizat sa se retraga din federatie, dar 
numai in urmatoarele conditii:  
a. hotararea de retragere din federatie sa fie aprobata, in prealabil, cu minimum 2/3 din 
voturile adunarii generale a membrului respectiv;  
b. hotararea de retragere sa fie transmisa Biroului federal, prin scrisoare recomandata, 
cu cel putin 6 luni inainte de sfarsitul anului financiar (31 decembrie).  
2 - Retragerea unui membru din F.R.P. se aproba de Biroul Federal care informeaza 
adunarea generala la proxima sa intrunire.  
3 - O cerere de retragere nu poate fi acceptata decat daca membrul respectiv s-a achitat 
de toate obligatiile financiare fata de federatie si ceilalti membrii ai acesteia.  
4 - Un membru al federatiei a carui retragere a fost acceptata isi pierde calitatea de 
membru al F.R.P. si toate drepturile conferite de aceasta.  
 
Articolul 71 
1 - Dizolvarea unui membru al federatiei se aproba de catre adunarea generala a 
acestuia, in conformitate cu prevederile statutului propriu.  
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2 - membrul dizolvat are obligatia sa transmita Biroului Federal al F.R.P., prin scrisoare 
recomandata, hotararea de dizolvare luata de adunarea generala a membrilor sai, in 
termen de maximum 15 zile de la adoptarea acesteia.  
3 - Daca un membru al federatiei se dizolva, el isi pierde automat calitatea de membru al 
F.R.P.  
4 - Biroul federal va informa Adunarea generala a F.R.P. la proxima sa intrunire despre 
dizolvarea membrului respectiv.  
 
Articolul 72 
1 - Daca un membru al federatiei incalca in mod grav si repetat statutul, regulamentele, 
hotararile si deciziile F.R.P., Biroul Federal poate sa-I suspende drepturile, cu efect 
imediat.  
Suspendarea nu poate dura decat cel mult pana la proxima Adunare generala care poate 
hotari prelungirea acesteia sau excluderea membrului respectiv din federatie.  
Nu intra in aceasta prevedere cazul mentionat la art. 59 din prezentul statut.  
2 - Un membru al federatiei suspendat este privat de dreptul de vot in Adunarea 
generala, pana la ridicarea sanctiunii. De asemenea, membrii suspendati nu pot avea 
contacte privitoare la Powerlifting cu alti membri ai F.R.P. sau cu federatia.  
 
Articolul 73   
1 - Un membru al federatiei poate fi exclus din federatie pentru:  
a. incalcarea grava a statutului, regulamentelor, hotararilor si deciziilor federatiei;  
b. ultragii grave la adresa F.R.P. sau la adresa oricarui membru al federatiei;  
c. neindeplinirea obligatiilor financiare fata de federatie;  
d. pierderea calitatii de membru al F.R.P..  
2 - Pentru motivele mentionate la alin. 1, Biroul federal poate adopta masura de 
excludere a membrului in cauza, pe care trebuie sa o supuna aprobarii Adunarii Generale 
a F.R.P..  
3 - Excluderea unui membru al F.R.P. se pronunta numai cu o majoritate de minimum 
2/3 din voturile exprimate de delegatii cu drept de vot prezenti la adunarea generala 
respectiva.  
4 - Un membru trebuie sa-si indeplineasca obligatiile financiare fata de federatie pana la 
pierderea calitatii de membru.  
5 - Membrii F.R.P. care isi pierd aceasta calitate, nu au nici un drept asupra patrimoniului 
social al Federatiei Romane de Powerlifting.  
 
Articolul 74 
1 - Pentru abateri grave, oficialii pot fi exclusi din activitatea de Powerlifting de catre 
Biroul Federal al F.R.P..  
2 - Excluderea unui oficial se poate pronunta numai cu majoritatea absoluta a voturilor 
membrilor Biroului Federal.  
 
CAPITOLUL XVII 
DIZOLVAREA FEDERATIEI SI LICHIDAREA PATRIMONIULUI  
 
Articolul 75 
1-Federatia Romana de Powerlifting se dizolva de drept atunci cand se constata:  
a.- imposibilitatea constituirii Adunarii generale sau a Biroului federal in conformitate cu 
prezentul Statut, daca aceasta situatie dureaza mai mult de 1 an de la data la care, 
potrivit Statutului, Adunarea generala sau dupa caz, Biroul federal, trebuiau constituite. 
b.- imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de trei 
luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea acestui scop. 
 2- Federatia Romana de Powerlifting se poate dizolva prin hotarare judecatoreasca la 
cererea oricarei persoane interesate: 
a.- cand scopul sau activitatea federatiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice; 
b.- cand realizarea scopului pentru care s-a constituit este urmarita prin mijloace ilicite 
sau contrare ordinii publice; 
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c- cand federatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit; 
d- cand federatia a devenit insolvabila. 
3 - Federatia Romana de Powerlifting se dizolva prin hotararea Adunarii Generale in 
urmatoarele conditii : 
a.-  procesul verbal al sedintei de dizolvare, in forma autentica, se depune la judecatoria 
in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, in termen de 15 zile de la data sedintei. 
b - Hotararea de dizolvare se adopta cu 2/3 din totalul voturilor membrilor sai prezenti si 
absenti.   
c - Odata cu hotararea de dizolvare, trebuie luata o decizie privind folosirea 
patrimoniului, de asemenea cu votul a 2/3 din totalul membrilor sai, fara o asemenea 
decizie dizolvarea nu are efect.  
4 - In situatia dizolvarii, patrimoniul nu poate fi impartit, in nici un caz, intre membrii 
F.R.P..  
5 - Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare, bunurile ramase 
fiind atribuite unei alte persoane juridice de drept privat autohtone cu scop identic sau 
asemanator sau, in lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public reprezentand in 
stat interesele servite de persoana juridica dizolvata.  
 
CAPITOLUL XVIII  
DISPOZITII FINALE  
 
Articolul 76 
Pentru realizarea programelor si obiectivelor sale, Federatia Romana de Powerlifting 
colaboreaza cu Ministerul Tineretului si Sportului , in conditiile legii.  
 
Articolul 77 
1 - Biroul Federal al F.R.P. decide in toate cazurile neprevazute in prezentul statut, 
corespunzator dispozitiilor in materie ale E.P.F.. si I.P.F..  
2 - Daca aceste dispozitii nu exista, Biroul Federal va decide conform regulilor de drept.  
3 - Deciziile Biroului Federal sunt definitive.  
4 - Deciziile de natura legislativa nu devin operante decat dupa aprobarea lor de catre 
Adunarea Generala.  
 
Articolul 78 
In prezentul statut, referirile la genul masculin trebuie intelese ca facand referinta si la 
genul feminin.  
 
CAPITOLUL XIX  
INTRAREA IN VIGOARE A STATUTULUI  
 
Articolul 79 
1 - Prezentul statut a fost adoptat de adunarea generala a F.R.P. din data de 03.04.2021, 
desfasurata la Alba Iulia, judetul Alba. 
 
CAPITOLUL XX 
 
La data de 03.04.2021 membrii F.R.P. sunt urmatoarele structuri sportive: 
 

Nr. 
Crt. Denumire membru  Adresa sediu Cod 

fiscal 
Nr.identificare 

Registru Sportiv  

1 CLUB SPORTIV 
ZAMOLXIS ALBA IULIA 

ALBA IULIA , STR. 
POLIGONULUI NR 10B BL. B 10 
AP. 18 

23423875 AB/A2/00152/2008 

2 CLUB SPORTIV VIRF 
ALBA 

ALBA IULIA , STR OLTENIEI NR. 
15 24101118 AB/A2/00223/2008 
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3 CLUB SPORTIVFLEX 
IASI IASI, STR. SF. LAZAR, NR. 13 13812131 IS/A2/00282/2001 

4 CLUB SPORTIV 
ALBATROS 

NAVODARI, STR. ALBINELOR, 
BL B2 22678412 CT/A2/00001/2008 

5 CLUB SPORTIV 
CULTURISTUL 

ALBA IULIA, STR. N. BALCESCU, 
NR. 20 13629038 AB/A2/00054/2002 

6 CLUB SPORTIV OLIMPIA 
PRO GYM 

BRASOV, STR. A. VLAICU, NR. 
112 9845203 BV/A2/00122/2001 

7 CLUB SPORTIV ALFA ZALAU, STR. G. DOJA, NR. 
111A 

27061530 SJ/A2/00259/2008 

8 CLUB SPORTIV ATLETIC 
MICA ROMA 

BLAJ, STR. EROILOR, BL. 23, 
AP. 11 15081119 AB/A2/00006/2003 

9 CLUB SPORTIV BRONX 
POWERLIFTING 

BACAU, STR. CHIMIEI, NR. 2, 
BL. 2, SC. B, AP. 16 27190675 BC/A2/00029/2010 

10 CLUB SPORTIV 
SHINKAMI ALBA IULIA 

SEBES, STR.M. KOGALNICEANU, 
BL. 146, SC. D, AP. 1 27626627 AB/A2/00297/2010 

11 
CLUB SPORTIV 
KUDOKAI FULL-
CONTACT 

SIBIU, STR. ION CATINA, NR. 4 18169496 SB/A2/00242/2010 

12 CLUB SPORTIV ZEUS 
POWERLIFTING MIHALT 

MIHALT, STR. PRINCIPALA, NR. 
471, JUD. ALBA 27887711 AB/A2/00321/2010 

13 CLUB SPORTIV MAGII 
RAMNICU VACEA 

RAMNICU VACEA, AL OLANESTI, 
NR 8, BL10, SC A, AP 2 27859240 VL/A2/00010/2011 

14 S.C.M. BACAU BACAU, STR.  PICTOR THEODOR 
AMAN, NR. 94 4278566 BC/A1/00005/2001 

15 
ASOCIATIA JUDETEANA 
DE POWERLIFTING 
ALBA 

ALBA IULIA , STR. 
POLIGONULUI NR 10B BL. B 10 
AP. 18 

28355631 AB/B/00002/2011 

16 CLUB SPORTIV CLUJ 
CRUSADERS 

CLUJ NAPOCA, STR. 
GRADINARILOR, NR. 12 27477517 CJ/A2/00134/2011 

17 C.S.M. MOINESTI MOINESTI, STR. V. 
ALECSANDRI, NR. 14 41140710 BC/A1/00021/2009 

18 CLUB SPORTIV 
POWERLIFTING GALDA 

LUPSENI, NR. 7A, COM. GALDA 
DE JOS, JUD.ALBA 29002182 AB/A2/00241/2011 

19 
CLUB SPORTIV 
POWERLIFTING 
STREMT 

STREMT, JUD. ALBA, STR. 
PRINCIPALA, NR 336 29381540 AB/A2/00301/2011 

20 CLUB SPORTIV POWER 
GYM MEDIAS 

MEDIAS, STR. SALCIILOR, 
NR.7A, JUD. SIBIU 18830325 SB/A2/00107/2006 

21 
CLUB SPORTIV 
BLANDIANA 
POWERLIFTING  

BLANDIANA, NR. 257A, JUD. 
ALBA 29374313 AB/A2/00341/2011 

22 
CLUB SPORTIV CAZA 
POWERLIFTING 
TIMISOARA 

TIMISOARA, STR. REG. 6 
ARTILERIE GREA, BL. 7, AP.1 29418380 TM/A2/00078/2012 
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23 ATHLETIC CLUB 
POWERLIFTING TURDA 

TURDA, STR. CHEII, NR 29, JUD 
CLUJ 31424634 CJ/A2/00345/2013 

24 
CLUB SPORTIV 
POWERLIFTING 
HERCULANE 

BAILE HERCULANE, STR. 
TRANDAFIRILOR, NR. 45, JUD. 
CARAS-SEVERIN 

35477054 CS/A2/00156/2016 

25 CLUB SPORTIV  LUPAS 
POWER BIHOR 

ORADEA, STR. LILIACULUI, NR. 
26, BL. D12, ET. 3, AP. 48, JUD. 
BIHOR 

36108519 BH/A2/00017/2017 

26 CLUB SPORTIV VLAD 
URSU DAC  

BUCURESTI, STR. STRADUINTE, 
NR. 4, BL. A 5, AP. 44, SECTOR 
4 

37290906 B/A2/00125/2017 

27 CLUB SPORTIV UNIREA 
ALBA IULIA 

ALBA IULIA, STR. S. SEVERUS, 
NR. 53, JUD. ALBA 4331465 AB/A1/00001/2001 

28 CLUB SPORTIV IRON 
TEAM PLOIESTI 

LIPANESTI, NR. 313A, JUD. 
PRAHOVA 38261798 PH/A2/00004/2018 

29 
CLUB SPORTIV  FOTBAL 
VIITORUL TARGU 
NEAMT 

TARGU NEAMT, STR. 
GAROAFELOR, NR. 12, JUD. 
NEAMT 

38052716 NT/A2/00327/2017 

30 CLUB SPORTIV CRISUL 
ORADEA 

ORADEA, ALEEA STRANDULUI, 
NR.11, JUD BIHOR 4300485 BH/A1/00007/2001 

31 ASOCIATIA CLUB 
SPORTIV SIL B.F.K. 

BAIA MARE,STR. VASILE 
LUCACIU, NR. 33, JUD. 
MARAMURES 

34744889 MM/A2/00233/2015 

32 CLUB SPORTIV CHIMIA 
RAMNICU VALCEA 

RAMNICU VALCEA, STR. 
NICOLAE BALCESCU, NR. 24, 
JUD VALCEA 

2541223 VL/A1/00037/2001 

33 CLUB SPORTIV 
CARBYNE STRENGHT 

BUCURESTI, B-DUL GHENCEA, 
NR. 24, BL. C88B, SC. 1, AP. 22, 
SECTOR 6 

41694759 B/A2/00135/2019 

34 CLUB SPORTIV LUIS 
CRY 

TURDA, STR. DR. ION RATIU 
NR. 73, JUD. CLUJ 28662571 CJ/A2/00212/2011 

35 CLUB SPORTIV MTB 
ROMAN 

ROMAN, STR. VASILE 
ALECSANDRI NR. 10, JUD. 
NEAMT 

40250537 NT/A2/00120/2019 

36 
CLUB SPORTIV 
UNIVERSITATEA DIN 
ALBA IULIA 

ALBA IULIA, STR. NICOLAE 
IORGA, NR. 11-13, JUD. ALBA 

25098339 
AB/A1/00011/2009 

37 
CLUBUL SPORTIV AL 
ARMATEI STEAUA 
BUCURESTI 

BUCURESTI, B-DUL GHENCEA, 
NR. 35, SECTOR 6, 4267281 B/A1/00044/2001 

 
 
 
 
 

Presedinte, 
PĂNĂZAN OVIDIU 
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ANEXA1 
SIGLA FEDERATIEI ROMANE DE POWERLIFTING: 
 
 

 
 


