Modificări STATUT aprobate în C.A. care urmează să fie supuse
aprobării Adunării Generale
Art.37 alin. (4) – text actual
”Persoanele propuse pentru a candida la funcţiile de membru al Consiliului de
Administratie al FRH trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii :
a) cetăţenie română si domiciul in Romania;
b) să nu fie antrenor, sportiv sau arbitru în activitate pe durata mandatului;
c ) fara a avea inscrise fapte penale in cazierul judiciar; ”
Art.37 alin.4 – text propus
”(4) Persoanele propuse pentru a candida la funcţiile de membru al
Consiliului de Administratie al FRH trebuie să îndeplinească, cumulativ,
următoarele condiţii :
a) cetăţenie română si domiciul in Romania;
b) să nu fie sportiv sau arbitru în activitate pe durata mandatului;
c ) fara a avea inscrise fapte penale in cazierul judiciar;”
Art.75 – text actual
”Pentru litigiile de altă natură decât disciplinară competenţa revine
A) În primă instanţă, comisiilor de specialitate ale FRH;
B) Consiliului de Administratie al FRH care va soluţiona recursul extraordinar
formulat împotriva hotărârilor definitive pronunţate de comisiile de specialitate ale
FRH.”
Art.75 – text propus
”Pentru litigiile de orice natură competența revine:
a) Comisiilor de specialitate ale FRH, în primă instanță;
b) Comisiei de Apel, care va soluționa apelul împotriva hotărârilor
pronunțate de comisiile de specialitate ale FRH (Comisia Centrală de Disciplină,
Comisia Centrală de Competiții, Comisia pentru Soluționarea Memoriilor).
Hotărârile Comisiei de Apel sunt definitive.”
Art.10 alin. (3) – text actual
h)”colaborează cu A.N.S.T., cu M.E.C.T.S. şi/sau cu instituțiile din structurile
acestora pentru formarea şi perfecționarea specialiștilor din domeniul
handbalului;”
	
  

Art.10 alin. (3) – text propus
h)”Colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului (M.T.S.), cu Ministerul
Educației Naționale (M.E.N.) și/sau cu instituțiile din structurile acestora
pentru formarea și perfecționarea specialiștilor din domeniul handbalului și
organizează activitățile de formare continuă pentru personalul didactic cu
specializarea handbal;”

