
STATUTUL 
FEDERATIEI  ROMANE  DE  HALTERE

 -ACTUALIZAT 2016 -

PREAMBUL
In  sensul  prezentului  statut,  abrevierile,  termenii  si  sintagmele  de  mai  jos  au  urmatorul
înteles:
M.T.S. - Ministerul Tineretului şi Sportului. 
A.N.A.D.-Agenţia Naţională Anti-Doping.
W.A.D.A – World Anti-Doping Agency (Agentia Mondiala Anti-Doping)
C.O.S.R.- Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.
C.I.O – Comitetul International Olimpic
I.N.M.S. - Institutul National de Medicina Sportiva
I.N.C.S. - Institutul National de Cercetare pentru Sport
C.N.D.S.- Comisia Naţională de Disciplină Sportivă.
C.N.F.P.A.- Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor.
F.R.H- Federaţia Română de Haltere
D.J.S.T- Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret 
A.J.H - Asociatiile judeţene şi a Municipiului Bucureşti constituite pe ramura haltere
F.I.H. - Federatia Internationala de Haltere 
F.E.H.- Federatia Europeana de Haltere
Club Sportiv - Structură sportivă cu secţie de haltere, persoana juridica de drept privat fara
scop lucrativ sau persoana juridica de drept public, dupa caz.
Sectie de haltere - Subunitate în cadrul unui club sportiv sau asociatie sportiva, constituita
potrivit  prevederilor  Legii  69/2000  a  educatiei  fizice  si  sportului,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare. 
Adunarea Generală -  Organul  de conducere al  F.R.H. alcatuit  din totalitatea  membrilor
afiliati.
Biroul Federal (B.F.)-Organul de Conducere al F.R.H, care asigura punerea în executare a
hotarârilor Adunarii Generale, fiind constituit în conformitate cu prezentul statut
Comitetul  Executiv (C.E.) -  Organul  de  conducere  al  F.R.H.  care  se  constituie  pentru
solutionarea  operativa  a  problemelor  urgente si  neprevazute  care  apar  între  2  sedinte  ale
Biroului Federal.
Comisii - Reprezintă comisiile de specialitate ale F.R.H.
Comisia Nationala de Disciplina Sportiva (C.N.D.S) organism cu atributii jurisdictionale
care functioneaza in temeiul dipozitiilor Legii nr.551/2004
Afiliere - Actul juridic reprezentând decizia luata de F.R.H. de a admite printre membrii sai o
structura  sportiva  cu  sectie  de  culturism  şi  fitness,  în  conditiile  prevazute  de  Legea
nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare.
Membru  afiliat -  Structură  sportivă  afiliată  la  F.R.H,  în  conditiile  Legii  nr.69/2000  a
educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare
Legitimare - Actul bilateral stabilit între o structura sportiva cu sectie de haltere si un sportiv
si prin care sunt asumate drepturi si obligatii reciproce.
Legitimatie sportiva - Document care atesta apartenenta unui sportiv la un club sportiv.
Competiţie sportivă oficială - Competiţie tutelată de F.R.H, desfasurata la nivel national si
international
Oficial -  Persoana  care  reprezintă  sau  care  este  delegata  sa  reprezinte  F.R.H
Arbitru - Persoana din cadrul F.R.H care a obtinut calitatea de a arbitra in competitii in urma
unor testari care i-au confirmat competentele necesare evaluarii sportivilor si a respectarii
regulilor si regulamentelor concursurilor federatiei.
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Observator  -  Persoana  delegată  de  către  Biroul  Federal  sa  supravegheze  organizarea  si
desfasurarea competiţiilor oficiale.
Calendar  competitional  -  Calendarul  tuturor  competitiilor  interne  si  internationale
organizate sub tutela F.R.H, F.I.H sau F.E.H.
Taxa -  Suma  de  bani  pe  care  o  achita  membrii  F.R.H,  sportivii,  instructorii,  antrenorii,
arbitrii în schimbul unor servicii prestate sau al anumitor drepturi, în conditiile si la termenele
stabilite de regulamentele F.R.H
Cotizaţie - Suma de bani pe care trebuie sa o achite în fiecare an membrii F.R.H, în conditiile
si la termenele stabilite de regulamentele F.R.H
Penalitate - Sancţiune pecuniară ce consta în sume de bani pe care cel care savârseste o
abatere  disciplinara,  o  încalcare  a  prevederilor  prezentului  statut,  a  regulamentelor  si
normelor F.R.H, este obligat sa o plateasca în contul F.R.H

CAPITOLUL  I - DISPOZITII GENERALE

Sectiunea I - CONSTITUIRE, DENUMIRE, SCOP, FUNCTIONARE

Articolul  1.-Federatia  Romana  de  Haltere  (F.R.H.)  a  fost  fondata  in  data  de  23
noiembrie 1930 la Oradea, sub forma “Federatia Romana de Lupte si Haltere”, constituita in
Federatia Romana de Haltere si Culturism (F.R.H.C.) in cadrul C.N.E.F.S. din 1970, ulterior
desprinsa  in  Federatia  Romana  de  Haltere  (F.R.H.),  in  cadrul  M.T.S.  si  reorganizata  in
conformitate  cu Legea Educatiei  Fizice si Sportului  Nr.69/2000 la data de 13 noiembrie
2001.

Articolul 2.-  Federatia Romana de Haltere (F.R.H.), este persoana juridica de drept
privat, de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, apolitica si  fara scop lucrativ, care
exercita deplina autoritate in organizarea si desfasurarea activitatii in disciplina “haltere”, pe
teritoriul Romaniei si in reprezentarea internationala.
2.1.-F.R.Haltere in actuala forma juridica, este succesor universal si continuatoare de drept a
fostei  F.R.H.-1990,  fiind  reorganizata  potrivit  Legii  nr.69/2000  si  inscrisa  in  Registrul
Federatiilor tinut la Tribunalul Bucuresti, cu nr.4 din 10.01.2002.
2.2.  F.R.Haltere se  afla  sub  directa  supraveghere  si  controlul  Ministerului  Tineretului  si
Sportului  care se  exercita  conform prevederilor  Legii  nr.69/2000 si  a  Regulamentului  de
aplicare a acesteia aprobat prin H.G.nr.884/2001.

Articolul  3.-F.R.Haltere  a  dobandit  personalitate  juridica  potrivit  legii,  fiind
constituita  prin  asocierea  cluburilor  cu  sectii  de  haltere,  a  asociatiilor  judetene  si  a
Municipiului  Bucuresti pe  ramura  de  sport,  care  recunosc  prezentul  Statut  si  desfasoara
activitati de interes general pentru dezvoltarea si afirmarea halterelor.

Articolul  4.-Statutul  F.R.Haltere  a  fost  redactat  cu  respectarea  prevederilor  O.G.
Nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, ale Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000
cu completarile si modificarile ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Legii nr.69/2000
aprobat prin H.G. nr.884/2001, precum  si a celorlalte acte normative care reglementeaza sau
au incidenta in activitatea sportiva .
4.1.-Statutul F.R.Haltere devine obligatoriu pentru toti membrii sai, din momentul aprobarii
sale  in  Adunarea  Generala  a  Federatiei  si  produce  efecte  fata  de  terti  dupa  efectuarea
formalitatilor de publicitate si inregistrare prevazute de lege

Articolul  5  -  F.R.Haltere detine  in  exclusivitate  insemne  proprii  precum:  sigla,
emblema, stampila, culori, fanion, breloc, insigne,etc.
5.1.FR Haltere detine exclusivitatea
a)  dreptului  asupra  imaginii  de  grup-statica  si  în  miscare,  a  sportivilor  halterofili  in
echipament de concurs si de reprezentare, cand participa la competitii in numele federatiei
b)  dreptului  de  folosinţă  asupra  siglei/emblemei  proprii,  precum  şi  asupra  denumirii
competitiei pe care o organizeaza;
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c)  dreptului  de  reclamă  şi  publicitate  şi  ale  drepturilor  T.V.  la  competiţiile  pe  care  le
organizează sau la care participa, dupa caz
5.2. Drepturile menţionate la pct.5.1 pot fi cesionate, cu excepţia drepturilor federative ale
sportivilor, care pot fi cesionate exclusiv la o altă structură sportivă.

Articolul 6 - F.R.Haltere este inscrisa in Registrul Sportiv organizat la Ministerul
Tineretului si Sportului avand numar de identificare  B/C/00005/2002 si detine Certificatul
de Identitate Sportiva (C.I.S.) cu nr.00001743 eliberat la data de 11.01.2002

Articolul 7 - Durata de functionare a F.R.Haltere este nelimitata.
Articolul 8  -F.R.Haltere are sediul in Romania, Bucuresti,  Str.Vasile Conta Nr.16,

Sector 2.
Articolul  9  -  Patrimoniul  F.R.Haltere  la  data  reorganizarii  (2001),  este  de  6,15

miliarde de lei si este compus din:
a) mijloace fixe;
b) mijloace materiale si banesti;
c) obiecte de inventar.

Sectiunea II - RELATII CU ORGANISME INTERNE SI INTERNATIONALE

Articolul 10 - F.R.Haltere este afiliata la Federatia Internationala de Haltere (F.I.H.)
din anul 1950 si la Federatia Europeana de Haltere (F.E.H.) din anul 1970 si se poate afilia la
alte  foruri  si  organisme internationale  de specialitate,  pe baza  avizului  dat  de Ministerul
Tineretului si Sportului.
10.1.-  Statutul  si  Regulamentele  F.R.Haltere  sunt  elaborate  in  concordanta cu statutele  si
regulamentele celor doua organisme internationale (F.I.H. si F.E.H.).

Articolul  11  -  F.R.Haltere  este membra  a  Comitetului  Olimpic si  Sportiv Roman
(C.O.S R.).

Sectiunea III - SCOP, OBIECTIVE, ATRIBUTII

Articolul  12  -  Federatia  Romana  de  Haltere  are  ca  scop  principal  dezvoltarea,
organizarea si controlul disciplinei „haltere” in Romania, aplicarea unui sistem organizat de
selectie, pregatire si participare in competitii, in vederea sustinerii activitatii de performanta
si obtinerea unor rezultate de prestigiu pe plan intern si international.

Articolul 13 - Obiectivele F.R.Haltere sunt:
a) asigura reprezentarea Romaniei in competitiile sportive si organismele internationale la
care este afiliata;
b)  stabileste,  dezvolta  si  intretine  relatii  de  colaborare  cu  federatii  similare  si  cu  alte
organisme si institutii interne si internationale;
c) impreuna cu structurile sportive afiliate,  conlucreaza cu organele administratiei  publice
centrale  si  locale,  in  vederea  inbunatatirii  mijloacelor  si  conditiilor  necesare  pregatirii
sportivilor de performanta;
d) organizeaza sistemul competitional intern;
e) promoveaza spiritul fair-playului si nonviolenta in sport;
f) lupta impotriva dopajului in sport;
g) se preocupa de formarea si perfectionarea specialistilor in domeniu;
h) se preocupa de colaborarea cu specialisti in cercetare stiintifica, medicina sportiva si din
alte  domenii  pentru  imbunatatirea  activitatii  de  selectie  si  de  pregatire  pentru  marea
performanta;
i) are in vedere dezvoltarea bazei materiale destinate disciplinei haltere;
j) poate avea relatii de parteneriat si sponsorizare cu persoane fizice sau juridice in scopul
cresterii potentialului material si financiar ,in interesul disciplinei si performantei;
k) sprijina membrii federatiei, cat si sportivii sau tehnicienii, fosti si actuali aflati in situatii
deosebite.
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Articolul  14  -  F.R.Haltere  are  pentru  atingerea  scopului  si  realizarea  obiectivelor
urmatoarele competente si atributii:
a) elaboreaza strategia nationala de dezvoltare a disciplinei „haltere” si controleaza aplicarea
ei de catre membrii afiliati;
b)  organizeaza  activitatile  si  competitiile  sportive  oficiale  la  nivel  national,  in  baza
regulamentelor si normelor adoptate potrivit statutului propriu;
c)  organizeaza  si  coordoneaza  intreaga  activitate  a  arbitrilor  din  haltere,  se  preocupa  de
formarea,  perfectionarea  continua,  clasificarea  si  promovarea  acestora,  pe  baza  unui
regulament propriu de functionare;
d) exercita puterea disciplinara in termenii si limitele prevazute de lege si conform Statutului
si Regulamentelor proprii;
e)  organizeaza  competitiile  oficiale  de  caracter  international  care  au  loc  in  Romania,  cu
avizul M.T.S.;
f) colaboreaza cu M.T.S., cu ministere si/sau cu alte institutii abilitate, pentru formarea si
perfectionarea specialistilor din domeniul halterelor;
g) promoveaza masuri de prevenire si control impotriva folosirii substantelor interzise si a
metodelor neregulamentare, destinate sa mareasca in mod artificial potentialul sportiv, sau sa
denatureze rezultatele competitiilor;
h) elaboreaza strategia privind participarea in competitiile oficiale internationale majore si
obiectivele de realizat in mod special pentru J.O., C.M., C.E., precum si masurile care se
impun pentru realizarea acestora;
i)  adopta  masuri  de  prevenire  si  combatere  a  violentei,  precum  si  pentru  promovarea
spiritului de fair-play si a tolerantei in activitatea de haltere;
j)  intocmeste  calendarul  sportiv  competitional  si  regulamentele  campionatelor  si
concursurilor nationale la toate categoriile (de varsta, sex, greutate);
k) alcatuieste loturile reprezentative olimpice si nationale, de seniori si juniori, masculin si
feminin  care  reprezinta  federatia  in  competitiile  internationale  si  organizeaza  pregatirea
acestora in vederea indeplinirii obiectivelor propuse;
l)  indruma,  sprijina  si  controleaza  din  punct  de  vedere  metodic,  tehnic,  organizatoric  si
material cluburile sportive cu sectii de haltere;
m) organizeaza consfatuiri, cursuri  si  stagii  de  perfectionare  a  antrenorilor  si  arbitrilor,
elaborand sistemul de informare si documentare al acestora;
n) realizeaza legatura cu M.T.S.,  cat si cu alte  ministere, autoritati,  agentii, departamente,
O.N.G.-uri si alte institutii in vederea sustinerii activitatii de haltere; 
o) urmareste promovarea unor specialisti si tehnicieni romani in organismele internationale si
sprijina participarea lor la congrese, conferinte internationale, consfatuiri si simpozioane, etc.
ale forurilor la care este afiliata, sau interesata;
p) administreaza si gestioneaza patrimoniul propriu in conformitate cu prevederile legale;
q) stabileste cuantumul cotizatiilor, taxelor si penalitatilor care se aplica in haltere;
r) organizeaza banca de date si documentele de informare;
s) elaboreaza si adopta regulamente si norme de organizare: tehnice, disciplinare si financiare
cu caracter obligatoriu pentru activitatea de haltere.

CAPITOLUL II- MEMBRII

Sectiunea I – CATEGORII DE MEMBRI 

Articolul 15 – Conform dispozitiilor Legii nr. 69/2000, in cadrul F.R. Haltere pot fi membre
numai structurile  sportive cu personalitate  juridica legal constituite  si recunoscute oficial,
respectiv cluburile – persoane juridice de drept public si privat si Asociatiile judetene de
haltere si a Municipiului Bucuresti.
15.1 Asociatiile sportive constituite ca structuri sportive fara personalitate juridica potrivit
legislatiei in vigoare si oficial recunoscute, se pot afilia la Asociatia Judeteana de Haltere din
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judetul respectiv, legal constituita, oficial recunoscuta si afiliata la F.R.H.
15.2 Afilierea structurilor sportive, mentionate la aliniatele (1) si (2) la F.R.H. si, respectiv, la
A.J.H. se poate face numai dupa ce le este recunoscuta oficial calitatea de structura sportiva
ca urmare a inscrierii  in Registrul Sportiv tinut de M.T.S. in conformitate  cu procedurile
prevazute  in  Regulamentul  de punere in  aplicare  a  dispozitiilor  Legii  Educatiei  Fizice si
Sportului nr. 69/2000 aprobat prin H.G. nr.884/14.09.2001.

Sectiunea II – DOBANDIREA SI PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU

Articolul 16. - Dobandirea calitatii de membru la F.R.H. are loc prin efectul afilierii.
16.1.Un club sau o Asociatie judeteana de haltere care doreste sa devina membru al F.R.H.
trebuie sa adreseze o cerere scrisa catre Federatie prin care solicita afilierea si se obliga sa
respecte Statutul, regulamentele, normele si hotarârile (deciziile) acesteia.
16.2.  In sensul prevederilor de la pct.16.1 F.R.H. emite o cerere de afiliere model, in care
trebuie completate de catre solicitanti, sub sanctiunea nulitatii, urmatoarele date:
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 / administrativ;
f) culorile / in cazul cluburilor;
g) reprezentanti legali (persoane imputernicite sa-i angajeze interesele);
h) data completarii, semnatura, stampila.
16.3.La cererea de afiliere se ataseaza urmatoarele inscrisuri doveditoare:
a) actul constituirii si statutul, in forma autentica sau copie legalizata-in cazul structurilor
sportive de drept privat, sau copie conform cu originalul de pe actul de dispozitie prin care au
fost infiintate si/sau organizate - in cazul structurilor sportive de drept public
b) copie   legalizata  de  pe  hotararea/incheierea  judecatoreasca  definitiva  de  acordare  a
personalitatii  juridice-in cazul  structurilor  sportive de drept  privat,  sau copie conform cu
originalul  de pe actul  de dispozitie  prin care s-a   aprobat  regulamentul  de organizare  si
functionare-in cazul structurilor sportive de drept public
c) copie legalizata dupa Certificatul de Identitate Sportiva;
d) copie legalizata de pe Certificatul de Inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
e) dovada sediului;
f) dovada patrimoniului.

Articolul 17 - Afilierea la F.R.H. se aproba provizoriu de catre Biroul Federal, devine
definitiva  dupa ratificarea  de catre  Adunarea  Generala  si  are  drept  consecinta  pentru  cel
afiliat,  obligatia  respectarii  Statutului,  regulamentelor,  normelor  si  deciziilor  F.R.H.,  a
comisiilor si reprezentantilor legali ai F.R.H.
17.1.In situatia  in  care structurile  sportive membre  ale  F.R.H opereaza  modificari  asupra
actelor  lor  constitutive,  acestea  sunt  obligate  sa  indeplineasca  formele  de  inregistrare  si
publicitate prevazute de lege (ex: inregistrare la instanta de judecata si la Registrul Sportiv)
17.2. Daca modificarile privesc: schimbarea denumirii, schimbarea sediului si a oricaror date
de identificare (numar de telefon, fax, email, web), schimbarea componentei numerice si/sau
nominale  a  organelor  de  conducere;  desfiintarea  sectiei  de  haltere  din  cadrul  unui  club,
fuziunea cu o sectie a altui club sau fuziunea a doua cluburi, structura sportiva este obligata
ca in termen de 15 zile de la inscrierea acestor modificari la Registrul Sportiv sa le comunice
federatiei,  sub sanctiunea neluarii  in considerare si a aprecierii  ca valabile a informatiilor
existente la sediul FR Haltere.
17.3. Reafilierea unei structuri sportive la F.R.H are loc in cazul in care aceasta, dupa ce si-a
pierdut calitatea de membru ca urmare a intervenirii uneia din situatiile prevazute la art.18,
cu exceptia motivelor de la art.18 lit.c) si g) formuleaza o noua cerere de afiliere si dovedeste
indeplinirea conditiilor stabilite la art.16.
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17.4. Pe durata afilierii provizorii membrii afiliati au obligatiile prevazute la art.22, precum si
toate drepturile prevazute la art.21, cu exceptia dreptului de vot care se va putea exercita
numai dupa ratificarea afilierii definitive de catre adunarea generala.

Articolul 18 - Incetarea calitatii de membru al F.R.H. are loc in urmatoarele situatii:
a) prin retragere, pe baza unei cereri formulate de reprezentantul legal al structurii sportive,
adusa la cunostinta Biroului Federal si supusa spre validare Adunarii generale.
b) ca urmare a desfiintarii sectiei de haltere a structurii sportive si comunicate F.R.H conform
procedurii stabilite la art.17.1-17.2
c)  in cazul dizolvarii si lichidarii structurii sportive
d) in  cazul  fuziunii  sectiilor  de haltere  a  doua sau mai  multe  cluburi  sportive,  inceteaza
calitatea de membru a clubului a carei sectie a fost desfiintata;
e) in cazul fuziunii a doua structuri sportive, inceteaza calitatea de membru a clubului care a
fost absorbit urmare a fuziunii;
f) prin excludere pentru motivele aratate si dezvoltate la art.18.1
g) in urma revocarii recunoasterii functionarii structurii sportive
18.1 Conditiile de excludere pentru abateri grave de la normele legale, statut si regulamente,
precum si de reafiliere a membrilor exclusi sunt urmatoarele:
a)neindeplinirea obligatiilor financiare fata de F.R.H timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia
situatiei aratate la art.18 lit.d).
b)incalcarea in mod repetat a Statutului, regulamentelor, normelor si hotararilor F.R.H, fiind
sanctionat de comisia de disciplina prin hotarari definitive;
c) neparticiparea timp de 2 ani consecutiv in competitiile interne
d)  incalcarea  repetata  de  catre  sportivii  legitimati  a  prevederilor  legale  in  ce  priveste
legislatia anti-doping
e) aducerea de atingere imaginii F.R. Haltere de catre reprezentantii structurii sportive prin
declaratii defaimatoare, prin injurii, la adresa federatiei si a membrilor Biroului Federal;
18.2  Federatia  Romana  de  Haltere  va  radia  din  evidentele  sale  cuprinse  in  Registrul  de
afilieri  sportive,  cluburile  sportive  si/sau  asociatiile  judetene  asupra  carora  Ministerul
Tineretului si Sportului s-a pronuntat in sensul  revocarii recunoasterii functionarii  pentru
motivele prevazute la art.22 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.69/2000 aprobat prin
HG nr.884/2001, precum si structurile sportive excluse pentru motivele aratate a pct.18.1.
18.3 Reafilierea structurilor sportive excluse pentru motivele de la 18.1, poate avea loc dupa
minim 6 luni  de la  data  hotararii  de excludere,  respectandu-se procedura  stabilita  pentru
afiliere la art.16 si cu plata integrala a taxelor si obligatiilor financiare catre federatie.

Articolul 19 - Hotararile privind incetarea calitatii de membru al F.R. Haltere pentru
toate  motivele  precizate  la  art.18  si  radierea  din  evidente  se  adopta  de  catre  adunarea
generala numai la propunerea Biroului Federal.

Articolul 20.-La propunerea Biroului Federal, Adunarea Generala poate acorda titlul
de Membru de Onoare, persoanelor care au adus servicii deosebite federatiei.
20.1 - La propunerea Biroului Federal, Adunarea Generala poate acorda calitatea de membru
sustinator persoanelor care adera la scopul federatiei, sprijinind material sau moral actiunile
F.R.Haltere.
                  

Sectiunea III – DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR

Articolul 21 - Membrii F.R.Haltere au urmatoarele drepturi:
a) sa participe si sa-si exprime votul in Adunarea Generala;
b)  sa  propuna  si  sa  aiba  reprezentanti  alesi  in  organismele  federale,  persoane  cu  varsta
minima 18 ani, cu aptitudini, cunostinte si capacitate pentru functiile la care candideaza si nu
au suferit o pedeapsa care sa faca incompatibila pozitia cu functia respectiva;
c) sa participe la competitiile oficiale organizate in Romania sub autoritatea F.R.Haltere;
d) sa prezinte propuneri Biroului Federal si in Adunarea Generala, sa initieze proiecte de
program si de hotarari pentru dezvoltarea halterelor romanesti;
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e)  sa  participe  la  rezolvarea  problemelor  organizatorice,  tehnico-metodice,  economice,
administrative sau juridice;
f)  sportivii  lor  reprezentativi  pot  beneficia  de  conditii  de  pregatire  si  de  selectionare  in
loturile reprezentative pentru participarea in competitii internationale
g) sa primeasca in functie de contributii si realizari, diferite distinctii.

Articolul 22 – Membrii afiliati au urmatoarele obligatii:
a)  sa  respecte  Statutul  si  regulamentele  federatiei,  hotararile  Adunarii  Generale  si  ale
Biroului Federal;
b)  sa  actioneze  permanent  pentru  realizarea  proiectelor  si  programelor  de  dezvoltare  si
afirmare ale disciplinei haltere in plan intern si international;
c) sa respecte si sa apere imaginea  si prestigiul F.R.Haltere, precum si a oficialilor acesteia;
d) sa aduca la cunostinta federatiei orice schimbare de interes comun survenita in structura
sportiva respectiva, conform prevederilor de la art.17.1-17.2;
e) sa se supuna verificarilor si controlului cerute de federatie in domeniul sectiei de haltere;
f) sa actioneze pentru prevenirea actelor de violenta in sport; 
g) sa promoveze comportamentul civilizat si fair-playul in sport;
h) sa lupte impotriva dopajului;
i) sa solicite  federatiei, D.S.J. si/sau M.T.S., dupa caz, aprobarea pentru participarea in nume
propriu la orice actiune internationala care vizeaza disciplina haltere;
j) sa plateasca la termenul stabilit anual de catre B.F, cotizatiile si taxele aferente

CAPITOLUL  III - ORGANE  DE  CONDUCERE  SI  CONTROL

Articolul 23 - Organele de conducere si control ale F.R.Haltere sunt:
a) Adunarea Generala;
b) Biroul Federal;
c) Cenzorul /Comisia de cenzori

Sectiunea I – ADUNAREA GENERALA

Articolul  24  -  Adunarea  Generala  este  organul  de conducere  al  FR Haltere  fiind
alcatuita din totalitatea membrilor afiliati (structuri sportive) cu drept de vot, reprezentati prin
delegati care au asupra lor o delegatie semnata de reprezentantul legal al structurii sportive,
stampilata si in care este prevazuta in mod expres abilitarea de a vota problematica supusa
dezbaterii  conform ordinii  de  zi. FR Haltere  elaboreaza  modelul  tip  al  delegatiei  pentru
reprezentatii structurilor sportive membre si o comunica odata cu adresa de convocare.
24.1. Adunarile Generale pot fi ordinare, extraordinare si de alegeri. Competentele adunarii
generale sunt cel putin urmatoarele:
a) adopta Statutul F.R.Haltere si modificarile ulterioare aduse acestuia si actului constitutiv,
cu respectarea legislatiei in vigoare
b) analizeaza activitatea desfasurata de federatie si de organismele sale in perioada dintre
adunarile generale (aproba Raportul de activitate);
c) in situatii de incalcare grava a statutului si legilor in vigoare, la solicitarea a cel putin 2/3
din membrii  afiliati  cu drept de vot stabiliti  la ultima adunare generala, poate revoca din
functie pe oricare dintre membrii Biroului federal, impreuna sau separat. Adunarea generala
poate hotari dizolvarea anticipata a Biroului Federal .
d) alege  Biroul Federal al federatiei (Presedinte, Vicepresedinte, membrii)
e) alege Cenzorul 
f)  alege Presedintele Comisiei de Apel
g)  stabileste  strategia  nationala  de  dezvoltare  in  haltere,  obiectivele  si  programele  in
concordanta cu strategia M.T.S si C.O.S.R.;
h) aproba bilantul contabil, executia bugetara si descarcarea de gestiune a Biroului Federal; 

7



i) aproba raportul Cenzorului;
j) aproba Planul anual de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli;
k) aproba sistemul competitional national;
l) aproba-Regulamentul de Organizare si Functionare –(R.O.F.), Regulamentul Disciplinar,
Regulamentul si Grila de Transfer a F.R.Haltere 
m) aproba cuantumul taxelor si cotizatiilor;
n) ratifica afilierea definitiva a structurilor sportive afiliate provizoriu de Biroul Federal
o) aproba suspendarea, excluderea si radierea membrilor
p) acorda titlurile si calitatea de Presedinte de Onoare si cea de Membru de Onoare; 
q) aproba dizolvarea si lichidarea F.R.Haltere.
r) aproba orice alte masuri necesare functionarii federatiei

Articolul  25  - Convocarea  adunarilor  generale  se  face  printr-o  adresa  scrisa
(convocator) insotita de modelul delegatiei, documente ce vor fi transmise prin orice mijloc
de comunicare (fax, e-mail,  scrisoare recomandata cu confirmare de primire),  inclusiv pe
site-ul  F.R.  Haltere  cu  precizarea  datei  postarii.  Oricare  din  mijloacele  de  mai  sus  este
considerat valabil, procedura de convocare fiind corect si legal indeplinita.
25.1 Convocatorul unei adunari  generale  (ordinare,  extraordinare,  de alegeri)  va cuprinde
data, ora si locatia adunarii generale, data, ora si locatia la care va fi reconvocata in situatia in
care la prima adunare nu se intruneste cvorumul, ordinea de zi, precum si data la care se vor
comunica membrilor materialele supuse dezbaterii
25.2  In situatia  in  care pe ordinea de zi  a  unei  adunari  generale  (ordinare/extraordinare)
figureaza  propuneri  de  completare  si  /sau  modificare  a  actelor  constitutive,  textul
propunerilor se va transmite membrilor federatiei impreuna cu adresa de covocare.
25.3.Materialele  supuse dezbaterii  in  cadrul  adunarii  generale  ordinare,  cu exceptia  celor
prevazute la art.25.2, vor fi transmise prin posta electronica si/sau postate pe site-ul federatiei
spre consultare in termenul comunicat prin convocator.

Articolul 26 - Adunarea Generala poate fi in principiu publica, accesul fiind permis
pe baza de invitatii si delegatii.  In situatii deosebite, adunarea generala poate decide cu o
majoritate de jumate plus unul din membrii prezenti cu drept de vot, asupra eliminarii din
sala  a  persoanelor  care  nu  respecta  solemnitatea  sedintei  sau  au  un  comportament
necorespunzator.
26.1.La adunarile generale pot participa, fara a se limita:
a) membrii afiliati cu drept de vot - pe principiul un membru=un vot;
b) membrii fara drept de vot (care urmeaza a fi afiliati definitiv sau care sunt suspendati);
c) invitati (personalitati, membri de onoare, specialisti, sponsori, parteneri, sustinatori,etc.)
d) delegati/reprezentanti ai MTS, COSR
e) reprezentanti ai presei 
26.2. Drept de vot au numai structurile sportive membre care si-au achitat la zi obligatiile
financiare si au avut activitate in anul competitional anterior, prin delegatii prezenti in sala.
Validarea  reprezentantilor  cu  drept  de  vot  se  face  la  inceputul  fiecarei  sedinte,  dupa
verificarea  delegatiei,   a  actului  de  identitate  al  delegatului  si  a  conditiilor  mentionate
anterior.
26.3 Nimeni nu este constrans sa voteze.
26.4.O adunare generala-indiferent  de caracterul  ei-  este statutar  constituita  in  prezenta a
jumatate plus unu din numarul delegatilor membrilor afiliati cu drept de vot.In situatia in care
se constata lipsa cvorumului, adunarea generala se poate reconvoca intr-un termen de maxim
30 de zile, cand se va desfasura si va avea putere de decizie indiferent de numarul delegatilor
structurilor sportive membre cu drept de vot. Adunarea reconvocata se va putea tine chiar si
in aceeasi zi la o alta ora, daca acest lucru a fost prevazut in textul convocatorului si va putea
lua decizii valabile indiferent de numarul celor prezenti.

Articolul 27.- Adunarea Generala Ordinara are loc odata pe an si este convocata, de
Biroul Federal si/sau de secretarul general, cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita
pentru desfasurarea ei.  Acelasi  termen este  valabil  si  in  cazul  in  care adunarea  generala
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ordinara  are  pe  ordinea  de  zi  si  completarea  locurilor  ramase  vacante  in  organele  de
conducere si control
27.1. Prevederile procedurale de la art.25 si art. 26 sunt aplicabile.

Articolul  28-Adunarea  Generala  Extraordinara  se  poate  convoca  oridecateori  este
nevoie, in orice perioada a anului, in situatii ca de exemplu:
a) se impune modificarea si/sau completarea Statutului intre adunarile ordinare;
b) componenta Biroului Federal s-a descompletat nemaiputandu-se realiza cvorumul stabilit
la art.36.3
c) este in pericol insasi existenta F.R.Haltere;
d) la solicitarea Biroului Federal;
e) la solicitarea a cel putin 2/3 din reprezentantii structurilor sportive cu drept de vot care au
participat  la ultima Adunare Generala;
f) la solicitarea M.T.S. in situatii deosebite de incalcare a actului constitutiv, statutului F.R.H
si a actelor normative in vigoare
28.1.Adunarea  Generala  Extraordinara  se  convoaca,  dupa  caz,  de  Biroul  Federal,  de
secretarul general daca Biroul Federal nu mai poate functiona sau de catre M.T.S, cu cel
putin  cinsprezece  (15)  zile  inainte  de  data  stabilita  pentru  tinerea  ei,  respectandu-se
procedurile stabilite la art.25.
28.2. Ordinea de zi a unei Adunari Generale Extraordinare va include numai problemele care
au determinat necesitatea convocarii ei. Nici o alta problema in afara celor incluse pe ordinea
de zi, nu se poate aborda in cadrul unei astfel de adunari.
28.3.In cazul in care adunarea extraordinara are pe ordinea de zi alegeri,  membrii afiliati vor
inainta  in  scris  sub  semnatura  autorizata  a  reprezentantului  structurii  sportive  afiliate,  la
secretariatul federatiei, propunerile nominale pentru functiile elegibile, cu 5 zile inainte de
data stabilita pentru adunare, iar FR Haltere va face publica lista candidatilor care indeplinesc
conditiile de eligibilitate, cu 2 zile inainte de data stabilita pentru adunare

Articolul 29.- Adunarea Generala Ordinara de Alegeri a organelor de conducere si
control are loc odata la patru ani si este convocata de Biroul Federal si/sau de secretarul
general, cu 45 de zile inaintea datei desfasurarii. 
29.1.Cu 30 de zile inainte de adunarea de alegeri, membrii afiliati vor inainta in scris sub
semnatura autorizata a reprezentantului structurii sportive afiliate, la secretariatul federatiei,
propunerile  nominale  pentru  functiile  de:  Presedinte,  Vicepresedinte,  membrii  Biroului
Federal, Cenzor, Presedinte al Comisiei de Apel.Dosarele candidatilor vor contine cel putin
urmatoarele  documente:  CV in format  european,  fisa  de cazier  juridiciar  si  declaratia  de
acceptare a candidaturii,  iar pentru presedinte si planul managerial pentru urmatorii 4 ani.
Dosarele vor fi inaintate la secretariatul federatiei cel mai tarziu cu o zi inaintea datei in care
urmeaza sa se faca publica lista candidatilor eligibili.
29.2.Cu 15 zile inainte de adunarea de alegeri, F.R.Haltere va face publica lista candidatilor
care  indeplinesc  conditiile  de  eligibilitate.  Numai  candidaturile  si  dosarele  transmise  in
termen, in forma mentionata la art.29.1 vor fi luate in considerare si analizate. In adunarea
generala nu se accepta depunerea de candidaturi.

Articolul 30.- In Adunarile Generale (ordinare, extraordinare, de alegeri) hotararile
se iau cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor cu drept de vot prezenti.  Prin
exceptie, in situatia in care adunarea generala urmeaza sa decida excluderea unui membru
afiliat sau dizolvarea F.R.H, cvorumul necesar este de 2/3 din membrii afiliati cu drept de
vot, iar hotararea se ia cu  votul a 2/3 din numarul membrilor cu drept de vot prezenti.
30.1.Hotararile Adunarilor Generale sunt obligatorii pentru membrii afiliati si intra in vigoare
imediat.  In  cazul  hotararilor  care  se  refera  la  modificari  ale  actelor  constitutive,  acestea
produc efecte imediat pentru membrii si la data ramanerii definitive a incheierii judecatoresti
prin care s-a luat act de respectivele modificari, pentru terti. 
30.2.Hotarârile  Adunarilor  Generale,  contrare  legii  sau dispozitiilor  cuprinse  in  prezentul
statut, pot fi atacate în justitie de catre oricare dintre membrii afiliati care nu au luat parte la
adunare sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de
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sedinta, în termen de 15 zile de la data când au luat la cunostinta despre hotarare sau de la
data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

Articolul 31.-  Ordinea de zi a unei Adunari Generale,  in functie de caracterul ei-
ordinara, extraordinara, de alegeri -, va cuprinde, dupa caz, urmatoarele puncte:
a) alocutiunea presedintelui F.R.Haltere si aprobarea Ordinii de zi;
b) desemnarea comisiei pentru redactarea procesului verbal (2-3 persoane);
c) desemnarea comisiei de numarare si validare a voturilor (2-3 persoane);
d) prezentarea raportului de activitate pe perioada precedenta si aprobarea acestuia;
e) prezentarea raportului contabil pe perioada precedenta si aprobarea acestuia;
f) prezentarea raportului Cenzorului si aprobarea acestuia;
g) prezentarea si aprobarea Planului de activitate si a Bugetului de venituri si cheltuieli pe
perioada urmatoare;
h)  revocarea  presedintelui,  vicepresedintelui,  presedintelui  Comisiei  de  Apel,  cenzorului,
dizolvarea Biroului Federal.
i)  alegerea  Biroului  Federal  (presedinte,  vicepresedinte,  membrii)  a  cenzorului  si
presedintelui Comisiei de Apel ;
j) alegeri pentru completarea locurilor ramase vacante in ce priveste functiile eligibile
k) diverse.
31.1.Prezidiul  Adunarii  Generale  este  format  din  Presedinte,  Presedinte  de  Onoare,
Vicepresedinte, Secretar General si Director Tehnic.
31.2.Adunarea Generala este condusa de Presedinte sau de Secretarul General.
31.3.Procesul  verbal  al  Adunarii  Generale  va  fi  semnat  de  persoanele  desemnate  sa-l
intocmeasca  si contrasemnat de Presedinte si de Secretarul General.

Sectiunea II – ALEGERILE

Articolul 32.-Alegerile se fac prin vot secret pe buletinul de vot.
32.1.Daca pentru  o  functie  exista  un  singur  candidat,  alegerea  se  poate  face  si  prin  vot
deschis.Acest lucru se poate hotari cu votul deschis al majoritatii simple a celor prezenti.
32.2.Distribuirea si numararea voturilor se face de catre Comisia de numarare si validare a
voturilor.
32.3.Numarul  buletinelor  de  vot  se  comunica  de  catre  Comisia  de  numarare  si  validare
inainte de numararea voturilor. Astfel daca numarul buletinelor de vot este mai mic sau egal
cu cel anuntat, votul este validat. Daca numarul buletinelor de vot este mai mare, votul se
anuleaza si se procedeaza la o noua votare.
32.4.La stabilirea rezultatelor se iau in calcul numai buletinele de vot din urna.

Articolul 33.-Pentru alegerea pe functii se procedeaza in felul urmator:
33.1. Pentru  alegerea  Presedintelui  si  Vicepresedintelui  -  in  situatia  in  care,  dupa
desfasurarea primului  tur de scrutin,  niciun candidat  nu a indeplinit  majoritatea simpla a
voturilor, se va organiza un al 2-lea tur de scrutin cu primii doi candidati in ordinea data de
voturile  la  primul  tur  de  scrutin.  Daca  nici  in  al  2-lea  tur  de  scrutin  nu  se  realizeaza
majoritatea simpla a voturilor, va fi declarat  ales, candidatul care obtine numarul cel mai
mare de voturi. Daca pentru functia de presedinte exista o singura propunere acesta poate fi
ales si prin vot deschis.
33.2.Membrii Biroului Federal supusi alegerii,  in numar de 7, vor fi desemnati in ordinea
descrescatoare a numarului de voturi intrunite.
33.3 Cenzorul si Presedintele Comisiei de Apel se aleg potrivit acelorasi reguli stabilite la
art.33.1 pentru presedinte si vicepresedinte.

Articolul 34 -  In cazul in care in perioada dintre doua Adunari generale ordinare de
alegeri, Biroul Federal se descompleteaza din diverse motive, completarea locurilor vacante
se face fie prin adunare generala extraordinara in conditiile prevazute la art.28.1-28.3, fie la
proxima  adunare  generala  ordinara,  cu  repectarea  procedurilor  prevazute  la  art.27  si
reducerea proportionala a termenelor stabilite la art.29.1 si.29.2.

10



Articolul  35.- Poate  fi  membru  al  Biroului  Federal  orice  persoana  cu  cetatenie
romana, majora, cu drepturi depline, compatibila cu o functie sportiva oficiala.
35.1. Dosarele candidatilor la functiile eligibile vor contine cel putin urmatoarele documente:
CV in format european, fisa de cazier juridiciar si declaratia de acceptare a candidaturii, iar
pentru presedinte si planul managerial pentru urmatorii 4 ani. Dosarele  vor fi inaintate la
secretariatul federatiei cel mai tarziu cu o zi inaintea datei in care  urmeaza sa se faca publica
lista candidatilor eligibili.
35.2.In cazuri temeinic justificate, si care vor fi apreciate de adunarea generala, candidatii pot
fi supusi alegerii si fara a fi prezenti in ziua sedintei. Exceptie fac persoanele care candideaza
la functia de Presedinte.

Sectiunea III - BIROUL   FEDERAL

Articolul 36 -  Biroul Federal (B.F.) este organul de conducere dintre doua Adunari
Generale si este alcatuit din unsprezece (11) membrii din care : 9 membrii alesi (presedinte,
vicepresedinte,  membrii  simpli)  si  2  membrii  nesupusi  alegerilor  care fac parte  de drept
(secretarul general si directorul tehnic)
36.1.Durata mandatului Biroului Federal este de 4 ani, membrii acestuia putand fi realesi.
Presedintele si vicepresedintele isi pot exercita atributiile maxim 3 mandate consecutive.
36.2.Biroul Federal conduce activitatea federatiei  pe parcursul fiecarui an al ciclului intre
Adunarile Generale si se poate intruni lunar, sau ori de cate ori este nevoie, dar nu mai putin
de patru (4) ori pe an.
36.3.Sedintele de Birou Federal pot avea loc numai in prezenta a minimum sase (6) membri.
36.4.Hotararile de B.F.se iau cu majoritate de voturi, dar nu mai mica de doi-la-unu (2/1), iar
in caz de egalitate, votul presedintelui este decisiv.
36.5.La  intrunirile  B.F.pot  participa,  in  calitate  de  invitati,  ori  de  cate  ori  este  necesar,
reprezentanti  ai  MTS.,  C.O.S.R.,  precum si  presedintii  de  comisii,  antrenorii  de  lot,  alti
specialisti, conducatori de cluburi, sponsori, sportivi, reprezentanti ai presei.
36.6.  Membrii  Biroului  Federal  care  pe  parcursul  unui  an,  absenteaza  nemotivat  la
numeroase  reuniuni  ale  B.F.,  sau  cumuleaza  trei  absente  nemotivate  consecutive  de  la
intrunirile B.F. isi pierd calitatea. Locul este declarat vacant si se completeaza fie in cadrul
unei adunari generale extraordinare, fie la proxima adunare generala ordinara.
36.7.La fiecare reuniune a Biroului Federal se intocmeste un Proces verbal al sedintei, intr-un
registru special cu file numerotate, care constituie document oficial al federatiei.
36.8.Biroul  Federal  analizeaza  orice  situatie  neprevazuta  in  Statut  sau  in  Regulamentele
F.R.Haltere si hotaraste daca este cazul, conform legii si normelor in vigoare.

Articolul 37.-Biroul Federal are urmatoarele atributii si competente:
a)  stabileste  convocarea,  data,  ordinea  de  zi  si  materialele  pentru  Adunarile  generale  si
actioneaza pentru indeplinirea hotararilor Adunarilor generale, cat si pentru respectarea de
catre toti membri a Statutului si Regulamentelor federatiei;
b)  organizeaza  si  conduce intreaga  activitate  care  reprezinta  disciplina  haltere  intre  doua
Adunari Generale si controleaza activitatea cluburilor si asociatiilor din domeniu;
c) hotaraste la propunerea Presedintelui “Statul de functii” al F.R.Haltere, care va fi inaintat
spre avizare si aprobare la M.T.S.;
d) aproba Bugetul federatiei si programele de dezvoltare tehnico-materiala ;
e) dezbate si aproba planurile anuale de actiuni ale B.F., ale Comisiilor centrale si primeste
rapoartele si informarile acestora si asupra acestora;
f) aproba calendarul competitional intern si international al federatiei;
g)  aproba  componenta  colectivelor  tehnice,  precum  si  componenta  loturilor  olimpice,
nationale si a centrelor de pregatire la toate categoriile de varsta;
h) aproba planurile de pregatire si obiectivele de performanta internationala;
i) stabileste componenta delegatiilor care urmeaza sa participe la competitiile internationale
cu avizul M.T.S.;
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j) aproba regulamentele competitiilor interne si Regulamentul Intern
k) elaboreaza Regulamentul de Organizare si Functionare si il supune aprobarii AG
l ) aproba sistemul de norme, baremuri, cerinte si acorda, sau propune pe baza acestora, titluri
de clasificare sportiva ;
m)stabileste  presedintii  si  componenta  Comisiilor  federatiei,  cu  exceptia  presedintelui
Comisiei de Apel care este ales de adunarea generala;
n) se implica in organizarea  impreuna cu Directiile  Judetene,  Cluburile si Asociatiile  de
haltere  si  alte  organisme si  institutii,  a  competitiilor  interne  si  internationale  care   revin
federatiei;
o) aproba premierea sportivilor,  tehnicienilor si specialistilor pentru performante meritorii
realizate in competitiile interne si in mod deosebit internationale;
p) aproba conceptia de selectie, de pregatire si sistemul de norme si cerinte tehnico-metodice,
la propunerea Directorului Tehnic si a Comisiei Centrale a Antrenorilor;
q) aproba mandatul delegatilor federatiei la cursuri, congrese, consfatuiri si simpozioane ale
F.I.H.,F.E.H. si alte foruri sportive si analizeaza rapoartele ulterioare asupra lor;
r) analizeaza rapoartele antrenorilor si tehnicienilor de la loturi, centre de pregatire, cluburi,
asociatii;
s) analizeaza nivelul de pregatire si participare in competitiile internationale al sportivilor
reprezentativi, cat si gradul de realizare a obiectivelor de performanta ale federatiei;
t) omologheaza insemnele federatiei (sigla, emblema, stampila, insigna, fanionul, brelocul,
medalii,e.t.c.), materialele si echipamentul sportiv;
u) primeste si analizeaza rapoarte privind modul de desfasurare a activitatii de haltere la orice
nivel, executa indrumarea si controlul si adopta masuri  de imbunatatire a acestor activitati;
v) prezinta interes pentru educatia sportivilor din loturile reprezentative, sprijina pregatirea
scolara  si  studenteasca  din  loturi,  urmareste  respectarea  eticii  sportive  in  pregatire  si
competitii de catre toti cei implicati (sportivi, antrenori, medici, arbitri, oficiali);
x) aproba listele  de arbitri  nationali  si  internationali  la  propunerea  Comisiei  de arbitri  si
omologheaza rezultatele finale ale competitiilor;
y) analizeaza si aproba toate - transferurile sportive de orice gen, contractele si angajamentele
sportive,  protocoalele  de  dubla-legitimare,  interne  si  internationale,  ale  sportivilor  si
antrenorilor,  mentinand  legatura  cu  federatiile  de  haltere  din  alte  tari  si  cu  organismele
internationale interesate (F.I.H, F.E.H.), conform regulamentelor in vigoare;
z) colaboreaza cu Comitetul Olimpic si Sportiv Roman in vederea sustinerii si desfasurarii in
conditii optime a activitatii olimpice in haltere.
37.1. Activitatea de haltere trebuie sa se desfasoare in conditii optime, iar Biroului Federal ii
revin pentru acest lucru urmatoarele atributii de realizare si mentinere a unui climat armonios
de ordine si disciplina:
a) se sesizeaza din oficiu pentru orice abatere de la Statutul si Regulamentele federatiei si
investeste Comisia de Disciplina pentru a-si intra in atributii;
b)  primeste rapoarte si propuneri de sanctiuni de la Comisia de Disciplina a federatiei sau de
la Comisia de Apel, in urma  audierilor si in baza Regulamentului Disciplinar;
c) transmite membrilor si/sau persoanelor in cauza sanctiunile ce urmeaza a fi aplicate, cat si
alte masuri coercitive sau compensatorii, in conformitate cu deciziile Comisiei de Disciplina
sau de Apel.
37.2.Biroul Federal rezolva orice problema neprevazuta in Regulamentul Disciplinar si poate
modifica, la propunerea Comisiei de Disciplina, unele prevederi ale acestuia in cazul in care
este necesar, urmand ca acestea sa fie supuse spre aprobare primei Adunari Generale.

Sectiunea IV-COMITET EXECUTIV, PRESEDINTE, VICEPRESEDINTE
SECRETAR GENERAL, DIRECTOR TEHNIC
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Articolul 38.- Comitetul Executiv al Biroului Federal este organul de administrare si
gestionare al  federatiei  si  este  constituit  din 4 membrii:  Presedintele,  Secretarul  General,
Contabilul si Directorul Tehnic.
38.1.Comitetul Executiv al B.F. solutioneaza operativ toate problemele care apar intre doua
sedinte  ale  B.F.,  hotararile  se iau cu majoritate  de voturi,  iar  la  egalitate  primeaza  votul
presedintelui.
38.2.Deciziile  adoptate  se  vor  prezenta  spre  informare  si  ratificare  in  proxima  sedinta  a
Biroului Federal.

Articolul  39-  PRESEDINTELE  este  reprezentantul  legal  al  F.R.Haltere,  din
momentul  alegerii  face  parte  din  Biroul  Federal,  pe  care  il  conduce  pe  toata  perioada
mandatului si are urmatoarele atributii si competente:
a) prezideaza Adunarea Generala si conduce activitatea B.F.;
b) reprezinta federatia in raport cu F.I.H., F.E.H.si cu celelalte federatii nationale de haltere
din lume;
c) realizeaza relatia cu M.T.S., C.O.S.R. si cu alte organizatii si institutii din tara;
d) deruleaza relatiile contractuale cu M.T.S.;
e)asigura  conducerea  si  coordonarea  activitatii  personalului  federatiei  in  baza
Regulamentului de Organizare si Functionare al F.R.H;
f) propune secretarul general si directorul tehnic, incheie si decide incetarea contractelor de
munca  ale  Secretarului  General,  Directorului  Tehnic  si  al  oricarei  persoane salariate  din
cadrul federatiei, in conditiile si cu respectarea Codului Muncii si ale legislatiei in vigoare,
informand Biroul Federal;
g) intocmeste  impreuna cu Vicepresedintele  si  Secretarul  General,  tematica  sedintelor  de
B.F., pregateste sedintele si asigura in timp util elaborarea materialelor de prezentat;
h)  coordoneaza  intocmirea  bugetului  federatiei,  a  calendarului  competitional  intern  si
international si le supune aprobarii si avizarii Biroului Federal si M.T.S., conform legislatiei
in vigoare;
i) aproba programele actiunilor federatiei urmarind respectarea legislatiei in vigoare;
j)  raspunde  direct  de  relatiile  internationale  ale  federatiei  si  de  relatiile  cu  sponsori  si
parteneri;
k)  urmareste  respectarea  si  aplicarea  prevederilor  Statutului  si  tuturor  Regulamentelor
federatiei;
l)  transmite,  prin  delegari  de  competenta,  atributii  Vicepresedintelui  si/sau  Secretarului
General, precum si oricarei alte persoane salariate din cadrul federatiei, dupa caz.
m)  este  autorizat  sa  indeplineasca  orice  atributii  delegate  de  catre  Adunarea  Generala  si
Biroului Federal, cu respectarea prevederilor prezentului statut si legislatiei in vigoare

Articolul 40.-VICEPRESEDINTELE este din momentul alegerii, pe toata perioada
mandatului, membru al Biroului Federal.
40.1.Vicepresedintele  preia  prin  imputernicire/delegare  de  competenta,  atributii  ale
Presedintelui si poate coordona activitatea unor compartimente si/sau comisii

Articolul  41.-SECRETARUL  GENERAL  este  membru  de  drept  al  Biroului
Federal, nefiind supus alegerii. Este angajat ca urmare a propunerii Presedintelui si in urma
validarii de catre B.F.si are urmatoarele atributii si competente
a)  coordoneaza  activitatea  Comisiilor  federale,  asigurand prin  aceasta  buna organizare  si
desfasurare a activitatii federatiei;
b) pregateste impreuna cu presedintii comisiilor federale si supune aprobarii B.F.,propuneri
referitoare la:
-programele de activitate;
-sarcinile membrilor B.F.;
-calendarul competitional intern si international;
-bugetul federatiei;
-sportivi, antrenori, arbitri, convocati in loturi, la cantonamente, participari competitii, cursuri
de instruire, perfectionare,e.t.c.;
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-componenta delegatiilor pentru deplasarile in strainatate;
-participarea cluburilor  in competitii si turnee.
c) preia prin delegare de competente atributii ale Presedintelui in exercitiu;
d) rezolva corespondenta primita si transmisa si urmareste solutionarea rapida a acesteia;
e)aproba  echipamentul,  medicamentele  si  materialele  nacesare  pregatirii  si  participarii  in
competitii a reprezentativelor nationale;
f) urmareste aparitia periodica a Buletinului Informativ si a altor materiale de informare ale
federatiei;
g) se preocupa impreuna cu contabilul de asigurarea logistica a federatiei;
h) se preocupa de starea bazelor de pregatire si dotarea lor;
i)  supune spre aprobare  presedintelui,  deciziile  de sanctionare  disciplinara  a  personalului
salariat, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.

Articolul 42 -DIRECTORUL TEHNIC este membru de drept al Biroului Federal,
nefiind supus alegerii. Este angajat ca urmare a propunerii Presedintelui si in urma validarii
de catre B.F. si are urmatoarele atributii si competente, in special in coordonarea domeniului
strategic si tehnico-metodic:
a)  contribuie  la  elaborarea  conceptiei  generale  de  pregatire,  selectie  si  participare  in
competitii;
b) urmareste aplicarea conceptiei de selectie si pregatire aprobata de B.F., la nivelul loturilor
reprezentative,cluburi si sectii;
c) organizeaza si sprijina activitatea Comisiei Centrale a Antrenorilor;
d)  se  preocupa de  organizarea  cursurilor  de perfectionare  ale  antrenorilor  si  arbitrilor  de
haltere;
e)  analizeaza  propunerile  de  componenta  a  loturilor  olimpice,nationale  ci  a  centrelor  de
pregatire ale federatiei si le supune spre aprobare B.F.;
f)  participa  la  principalele  competitii  nationale,  cat  si  la  competitii,  cursuri,  simpozioane
internationale, intocmind rapoarte privind participarea sportivilor la J.O., C.M., C.E., precum
si asupra tendintelor si orientarilor in haltere;
g) promoveaza masuri pentru mentinerea unui climat de ordine, disciplina si fair-play, pentru
o conduita civilizata a sportivilor si antrenorilor;
h) colaboreaza la intocmirea calendarului competitional intern si international al federatiei si
intocmeste impreuna cu antrenorii loturilor, programul tehnic si organizatoric al actiunilor
din calendar;
i)  controleaza activitatea la  loturile  reprezentative si la centrele  de pregatire  si  consiliaza
colectivele tehnice in preajma si in timpul competitiilor cu obiectiv;
j) propune programe de colaborare cu I.N.M.S., I.N.C.S.si alte institutii;
k) studiaza permanent literatura de specialitate;
l) realizeaza relatia functionala cu C.O.S.R.
m) in situatiile cand Presedintele si/sau Secretarul General sunt indisponibili,  poate prelua
din atributiile si competentele acestora.

Sectiunea V - CENZORUL sau COMISIA DE CENZORI

 Articolul 43- Controlul financiar intern este asigurat de un cenzor sau, dupa caz, de o
comisie de cenzori  (in cazul in care numarul de membrii  este mai mare de 100), ales de
Adunarea Generala si este subordonat Adunarii Generale.

43.1.Cenzorul sau, in cazul comisiei de cenzori cel putin unul dintre cenzori, trebuie
sa fie contabil autorizat sau expert contabil.

43.2. Nu poate  fi  cenzor  sotul,  sotia,  ascendentii  sau descendentii,  rudele  in  linie
colaterala  sau afinii  de pana la  gradul al  patrulea ai  secretarului  general  sau contabilului
federatiei.
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 43.3.Mandatul cenzorului sau, dupa caz, al comisiei de cenzori este pentru o perioada
de 4 ani.  in cazuri  deosebite,  Adunarea Generala  poate  schimba cenzorul  sau,  dupa caz,
comisia de cenzori in timpul desfasurarii unui mandat. 

43.4.Cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori are urmatoarele atributii :
a) Verifica modul in care este administrat patrimoniul federatiei.
b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale.
c) Poate participa, la sedintele Biroului Federal sau ale Biroului Executiv, fara drept de vot,
daca este invitat, sau la cererea sa.
d) Cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori, este subordonat(a) Adunarii Generale.

Sectiunea VI - COMISIILE  F.R.HALTERE

Articolul  44.-Comisiile  si  colegiile  sunt  organe consultative  ale  Biroului  Federal,
specializate  pe  domenii  de  activitate,  cu  putere  de  decizie  limitata.  In  cadrul  F.R.H
functioneaza urmatoarele comisii:
a) Comisia Centrala a Antrenorilor;
b) Comisia Centrala a Arbitrilor;
c) Comisia Centrala de Competitii, Clasificari, Transferari, Legitimari si Statistica;
d) Comisia de Disciplina;
e) Comisia Antidoping;
f) Comisia de Apel.
44.1.Biroul Federal poate infiinta si alte comisii, pe perioade determinate de necesitatea lor.
44.2.Comisiile  F.R.H sunt  formate  din  3-5  membrii,  presedintii  sunt  numiti  de  B.F.,  iar
componenta acestora este aprobata de B.F la propunerea presedintelui fiecareia dintre ele.
Atributiile  si  competentele  comisiilor  de  specialitate  se  regasesc  in  Regulamentul  de
Organizare si Functionare al F.R.H
44.3.Comisile de specialitate isi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare
care este supus spre aprobare BF. 
44.4.Comisia de Apel este formata din 3-5 membrii, presedintele sau este ales de adunarea
generala si, daca este posibil, trebuie sa aiba studii juridice. Membrii Comisiei de Apel si ai
Comisiei de Disciplina nu trebuie sa fie membrii in Biroul Federal.

CAPITOLUL IV –    ASOCIATIILE JUDETENE SI A MUNICIPIULUI
BUCURESTI DE HALTERE

Articolul  45.  -  Asociatiile  judetene  de  haltere  si  a  Municipiului  Bucuresti,  sunt
persoane  de  drept  privat,  fara  scop  patrimonial,  constituite  legal,  in  scopul  organizarii,
promovarii, practicarii halterelor la nivelul judetului si respectiv al Municipiului Bucuresti, in
conformitate cu strategiile si reglementarile elaborate de F.R.H., fiind subordonate acesteia.
45.1.La  nivelul  fiecarui  judet  si  respectiv  al  Municipiului  Bucuresti,  se  pot  constitui  pe
ramura sportiva o singura asociatie judeteana, persoana juridica de drept privat.
45.2. Asociatiile judetene de haltere si a Municipiului Bucuresti, sunt constituite din cluburi
sportive (cu personalitate juridica) si asociatii sportive (fara personalitate juridica), posesoare
de  Certificat  de  Identitate  Sportiva,  care  au  in  scopul  si  obiectul  de activitate  disciplina
haltere.
45.3. Asociatiile  judetene de haltere  si  a Municipiului  Bucuresti  se afiliaza la F.R.H.,  in
conditiile legii si a prezentului statut. Procedura de afiliere este cea prevazuta de legislatia in
vigoare si prezentul statut.
45.4. Asociatiile judetene de haltere si a Municipiului Bucuresti reprezinta interesele F.R.H.
la nivel teritorial, fiind recunoscute si sprijinite de Directiile Judetene pentru Sport si Tineret,
respectiv Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti.
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45.5.  Scopul si  obiectivele,  drepturile  si  indatoririle  Asociatiilor  Judetene de Haltere  si  a
Municipiului Bucuresti decurg din Statutul si regulamentele F.R.H. corespunzatoare, precum
si din puterea delegata de catre organele F.R.H.

Articolul 46 -  In atingerea scopului si obiectivelor propuse, Asociatiile judetene de
haltere si a Municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
a)  actioneaza  pentru  respectarea  Statutului  si  Regulamentelor  F.R.H.,  pentru  punerea  in
practica  la  nivel  teritorial,  a  strategiei  nationale  de  dezvoltare  a  halterelor,  elaborata  de
F.R.H.,  precum  si  a  planurilor  si  programelor  proprii  de  promovare  a  halterelor  si  de
organizare a activitatii proprii la nivel local;
b) sprijina initiativele de infiintare de noi sectii de haltere, de organizare a unor activitati si
competitii locale, in mod deosebit pentru juniori, organizând astfel si actiuni de selectie;
c) pe baza imputernicirii date de F.R.H., asigura indrumarea si controlul structurilor sportive
cu sectii de haltere care isi desfasoara activitatea la nivel local, urmareste si contribuie la
aplicarea in practica a normelor tehnico-metodice si cerintelor privind selectia si pregatirea
sportivilor pentru activitatea competitionala;
d) organizeaza competitii din calendarul sportiv intern si international, desfasurate in zona lor
de competenta;
e)  urmaresc  si  sprijina pregatirea  sportivilor  tineri  de perspectiva,  precum si  promovarea
acestora la loturile nationale;
f)  actioneaza  pentru  prevenirea  si  combaterea  violentei,  pentru  promovarea  spiritului  de
sportivitate si a tolerantei in intreaga activitate la nivel local;
g) promoveaza, impreuna cu structurile sportive afiliate, actiunile de prevenire si combatere a
dopajului in sport;
h)  actioneaza,  in  colaborare  cu  factorii  responsabili,  pentru  atragerea  unor  sponsori  si
sustinatori in scopul cresterii surselor de venituri;
i)  desfasoara  activitati  de  informare  si  promovare  prin  mijloacele  mass-media  a
performantelor  obtinute  de  sportivi,  elaboreaza  si  difuzeaza  materiale  documentare,  de
informare si propaganda, vizând atingerea scopului propus;
j) se preocupa de asigurarea necesarului de resurse umane, de formarea,  perfectionarea si
valorificarea  potentialului  din  acest  domeniu  in  vederea  atingerii  scopului  propus,  cu
respectarea Statutului F.R. Haltere si a legislatiei in vigoare;
k)  sprijina  initiativele  structurilor  sportive,  sau  a  altor  factori  meniti  sa  contribuie  la
dezvoltarea,  organizarea,  desfasurarea  activitatilor  pe  care  si  le  propune  pe  raza  de
competenta teritoriala;
l)prezinta anual la F.R.H un raport privind activitatea desfasurata in zona lor de competenta.

CAPITOLUL V – RECOMPENSE. STATUTUL DISCIPLINAR

Sectiunea I – RECOMPENSE

Articolul  47-  Pentru  rezultate  deosebite  obtinute  in  competitiile  interne  si
internationale,  ca si  pentru  recunoasterea  contributiei unor  specialisti,  persoane fizice  ori
juridice, la  dezvoltarea  halterelor  ca ramura  de sport,  federatia  poate  acorda urmatoarele
recompense:
a) titlul de Membru de onoare-se acorda in Adunarea Generala;
b) titlul de Presedinte de Onoare-se acorda in Adunarea Generala;
c) alte Titluri sportive;
d) prime, premii, medalii ,plachete, cupe, diplome de excelenta si alte asemenea distinctii
47.1 La propunerea federatiei,  Ministerului  Tineretului  si Sportului poate  acorda titlul  de
“Maestru al Sportului,, ,,Maestru Emerit al Sportului” si ,,Antrenor Emerit”.
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Sectiunea II – AUTORITATEA DISCIPLINARA
Articolul 48.  Autoritatea disciplinara in activitatea de haltere se exercita deplin si

legitim potrivit competentelor date de Legea nr.69/2000 privind dreptul de supraveghere si
control  al  F.R.  Haltere  asupra  tuturor  structurilor  sportive  din  ramura  haltere  si  potrivit
statutului si regulamentelor proprii.
48.1 Puterea disciplinara da autoritatea de a investiga si dupa caz, de a sanctiona persoanele
sau structurile in culpa.  
48.2. Modalitatea de exercitare a autoritatii disciplinare se realizeaza prin:
a)  Un  sistem  de  sanctiuni,  corespunzatoare  activitatii  de  haltere,  grupat  in  functie  de
gravitatea faptelor (stabilite prin Regulamentul  disciplinar)
b) Garantarea  dreptului  de  aparare,  stabilindu-se  caile  de  atac  impotriva  sanctiunilor,  in
conformitate cu legea, statutul si regulamentele proprii.

Articolul  49 -  Comportamentul  nesportiv,  incalcarile  sau  nerespectarea  statutului,
regulamentelor, hotarârilor si deciziilor F.R.H. de catre membrii afiliati si membrii acestora,
precum si de catre oficiali sunt sanctionate in plan disciplinar.
49.1. Pentru structurile sportive membre:
a)avertisment
b)amenda;
c)descalificare din competitie
d)suspendare temporara pana la 2 ani din activitatea competiţionala;
e)ridicarea temporara a dreptului de organizare sau susţinere a competiţiilor
f)excludere
49.2.Pentru membrii persoane fizice(sportivi, antrenori, oficiali, etc, cu exceptia arbitrilor)
a)avertisment;
b)amenda;
c)suspendare pentru o perioada determinata de timp din activitatea competiţionala  interna şi
internaţionala;
d)excluderea din lotul national
e)excludere din activitatea sportiva
49.3 Pentru arbitri:
a) avertisment
b) retinere de la delegare pana la judecarea cazului;
c) suspendarea pe timp limitat pentru un numar de competitii interne si/sau internationale
d) suspendare excludere  definitiva din arbitraj

Articolul 50 – Excluderea unui membru afiliat se decide de catre adunarea generala,
la propunerea Biroului Federal, in conditiile de cvorum stabilite la art.30, pentru motivele
prevazute la art.18.1.

Articolul 51 - Competenta solutionarii abaterilor disciplinare revine:
a) Comisiei de Disciplina  a F.R.H  - in prima instanta
b)  Comisiei  de Apel  pentru apelurile  declarate  impotriva  hotararilor  pronuntate  in  prima
instanta de Comisia de Disciplina  precum si pentru sanctiunile pronuntate asupra propriilor
sportivi de catre cluburi si asociatii.
c)  Comisiei  Nationale  de  Disciplina  Sportiva  pentru  recursurile  formulate  impotriva
hotararilor  definitive  pronuntate  de  Comisia  de  Apel,  in  conditiile  si  cu  respectarea
dispozitiilor  Legii nr.551/2004.
d)  Instantei  de  contencios  administrativ  pentru  solutionarea  calilor  de  atac  impotriva
hotararilor date de C.N.D.S
51.1 Membrii afiliati ai federatiei, oficialii, sportivii, tehnicienii sunt obligati sa solutioneze
orice litigiu apeland la organele jurisdictionale sportive din Romania,  inaintea  formularii
oricaror alte actiuni sau cereri in fata instantelor de drept comun. 
51.2. Faptele pentru care se aplica sanctiuni membrilor federatiei, sportivilor, antrenorilor,
precum si  persoanelor  oficiale  implicate  in  activitatea  de  haltere,  tipurile  de  sanctiuni  si
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procedurile, termenele de solutionare si modul de functionare a comisiilor sunt  prevazute in
Regulamentul de Disciplina al FRH si in Regulamentul Comisiei de Apel.
51.3.Membrii afiliati au posibilitatea de a se adresa Tribunalului de Arbitraj Sportiv (T.A.S)
conform codului si regulilor de procedura al acestuia.
 

CAPITOLUL  VI -  PERSONALUL  SALARIAT  AL  FEDERATIEI

Articolul 52.-Statul de functii al F.R.Haltere este propus de presedinte si aprobat de
Biroul  Federal   si  poate  cuprinde  toate  functiile  necesare  bunei  desfasurari  a  activitatii
specifice a federatiei.
52.2.Incheierea contractelor de munca pentru tot personalul salariat se face in conditiile legii

CAPITOLUL  VII - MIJLOACE  FINANCIARE  SI  MATERIALE

Articolul 53.-F.R.Haltere poate sa aiba in proprietate, in folosinta si in inchiriere baze
sportive. 
53.1.Sursele de finantare ale federatiei provin din:
a) sume destinate finantarii programelor sportive proprii si inscrise in contractele incheiate cu
organele administratiei publice centrale sau locale, dupa caz ;
b) cotizatii, taxe, penalitati, potrivit statutului si regulamentelor;
c) donatii, contributii, sponsorizari;
d) minimum 10% din indemnizatiile de transfer interne si internationale, ale sportivilor, care
vor constitui sursa de finantare a activitatii sportive pentru copii si juniori;
e) dobanzile si dividentele obtinute din plasarea disponibilitatilor;
f) venituri din reclama si publicitate;
g)  incasari  din drepturi  de televiziune,  radio si  presa scrisa,  prestari  servicii,  manifestari
sportive, demonstratii;
h) sume ramase din exercitiul bugetar precedent;
i) subventii sau donatii de la forurile internetionale de haltere si de la alte organisme;
j) sume acordate pentru performante sportive si pentru dotarea tehnico-materiala;
k) transport intern si international,de marfuri si persoane in interesul federatiei;
l) alte venituri din alte surse in conditiile legii.
53.2.-Sumele rezultate din valorificarea bunurilor in conditiile legii si disponibilitatile banesti
in cont, altele decat cele de la buget, pot fi utilizate pentru premierea personalului salariat al
federatiei,in raport cu performantele profesionale.
53.3.-F.R.Haltere se supune verificarilor financiare potrivit legii si Statutului propriu.
 

CAPITOLUL  VIII -DIZOLVAREA  F.R.HALTERE

Articolul 54.- F.R.Haltere se poate dizolva numai prin Hotararea Adunarii Generale. 
54.1.Adunarea generala in care se decide dizolvarea este statutar constituita in prezenta a 2/3
din  numarul  delegatilor  membrilor  afiliati  cu  drept  de  vot,  iar  hotararea  de dizolvare  se
adopta cu votul a 2/3 din numarul membrilor cu drept de vot prezenti.

Articolul  55.-  In  situatia  dizolvarii,  lichidatorii  vor  fi  numiti  de  catre  adunarea
generala, sub sanctiunea lipsirii de efecte juridice a hotararii de dizolvare. Lichidarea se va
face potrivit dispozitiilor legale in vigoare

 CAPITOLUL IX - PROMOVAREA TOLERANTEI SI A FAIR-PLAYULUI

Articolul  56.-F.R.Haltere  si  structurile  afiliate  vor  urmari  si  vor  pune in  practica
prevederile din Carta Europeana a Sportului si Codul Eticii Sportive, prin care sportul este
componenta a culturii si sanatatii unui popor, iar implementarea lor sta la baza educatiei.
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56.1.F.R.Haltere  va  lua  masurile  necesare  pentru  diminuarea  si  eliminarea  din  cadrul
activitatilor care o reprezinta a oricaror manifestari de intoleranta, violenta si rasism.
56.2.F.R.Haltere  va  urmari  educarea,  modelarea  atitudinilor  si  conduitelor  tuturor
reprezentantilor si practicantilor disciplinei, indiferent de apartenenta politica, nationalitate,
varsta, sex, religie, conditie sociala sau materiala, prin fair-play si toleranta.
56.3. Promovarea conceptului de de toleranta, nonviolenta si fair-play, in sportul cu haltere
prin gesturi si initiative sportive, vor fi apreciate pe masura valorii lor de autoritatile sportive.
56.4.  Abaterile  comportamentale  de  la  acest  concept,  vor  fi  sanctionate  conform
Regulamentului Disciplinar al F.R.Haltere.

CAPITOLUL  X - POLITICA  ANTI-DOPING

Articolul  57.-  F.R.H   se  obliga  sa  respecte  principiile  prevazute  in  Conventia
impotriva dopajului  adoptata  in cadrul  Consiliului  Europei la Strasbourg la 16 noiembrie
1989,  ratificata  prin  Legea  nr.171/1998,  Conventia  internationala  impotriva  dopajului  in
sport  adoptata  in  cadrul  Conferintei  Generale  a  Organizatiei  Natiunilor  Unite  pentru
Educatie, Stiinta si Cultura la Paris la 19 octombrie 2005, aprobata prin Legea nr.367/2006,
Legea 227/2006 republicata cu completarile si modificarile  ulterioare,  a Codului Mondial
Anti-Doping si altor acte normative cu incidenta in domeniu.

Articolul 58 – F.R.H si cluburile membre afiliate au obligaţia de a suporta costurile
analizelor de laborator în cazul unui rezultat pozitiv.

Articolul 59 - F.R.H precum şi orice alt organizator al unei competiţii de haltere are
obligaţia de a desemna o persoana care sa asigure:
a) spaţiul necesar pentru organizarea staţiei de control doping potrivit 
b) hidratarea sportivilor în staţia de control doping, potrivit Standardului internaţional pentru
testare şi investigaţii.

Articolul 60 -   F.R.H este obligata sa comunice Agenţiei Anti-Doping, în termenul
stabilit  de  aceasta,  informaţii  detaliate  privind  calendarul  sportiv  intern  şi  internaţional,
precum şi planurile de pregatire a echipelor şi sportivilor lor, cu precizarea exacta a locurilor
şi orelor de desfaşurare, precum şi lista cu sportivii de nivel naţional/internaţional desemnaţi
de Agenţie  şi  adresele  acestora.  Orice modificare intervenita  în  calendarul  sportiv  sau în
planul de pregatire trebuie comunicata Agenţiei, cu cel puţin 5 zile înainte.

Articolul 61 - F.R.H, prin comisia de specialitate,  promoveaza eliminarea dopajului
din cadrul activitatii sale, printr-un program national anti-doping, care cuprinde:
a) informari periodice si programe de educatie anti-doping cu specialisti in domeniu;
b) program anti-doping de testare in cadrul si in afara competitiilor, care vizeaza toti sportivii
legitimati;
c) programe profilactice (prevenire si educare);
d) sanctiuni conform regulamentelor F.I.H. si C.I.O.;
61.1 In vederea protejarii sportivilor si a dopajului in sportul halterelor,  F.R.H prevede anual
in buget sume destinate testarii doping.

CAPITOLUL  XI - DISPOZITII  FINALE

Articolul  62.-Activitatea  F.R.Haltere  se  desfasoara in  conformitate  cu prevederile
Statutului si regulamentelor proprii, ale statutului si regulamentelor federatiilor internationale
la  care este  afiliata,  precum si  a dispozitiilor  legale  in vigoare  cu incidenta  in  domeniul
sportiv. 

Articolul 63 – Formarea si perfectionarea specialistilor in domeniul halterelor are loc
cu respectarea legislatiei specifice in vigoare.

Articolul  64.-Adunarea  Generala  respectiv  Biroul  Federal  al  F.R.Haltere  decid  in
toate  cazurile  neprevazute  de  Statut,  conform  dispozitiilor  si  regulamentelor  forurilor
internationale de specialitate (F.I.H.,F.E.H) si a legilor in vigoare ale statului roman.

19



Articolul 65.- Ministerul Tineretului şi Sportului exercită supravegherea şi controlul
F.R.  Haltere,  conform  prevederilor  Legii  nr.69/2000  şi  a  Regulamentului  de  punere  în
aplicare a acestei legi.

Articolul 66.-Prezentul Statut nu poate fi modificat sau completat decat cu aprobarea
Adunarii Generale.

Articolul 67 - Prezentul Statut reprezinta forma actualizata a Statutului F.R. Haltere
cu toate modificarile si completarile adoptate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare din
16.03.2016 si intra in vigoare dupa avizarea prealabila a M.T.S si inscrierea in Registrul
Federatiilor aflat la Tribunalul Bucuresti. 

FEDERATIA ROMANA DE HALTERE
prin

Secretar General 
DIACONU GHEORGHE
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