Proces verbal
al Adunării Generale din 14 martie 2014 al F.R. Gimnastică
Președintele Adrian Stoica saluta delegații prezenți, precum și reprezentantul
MTS Puiu Gârbă.
În prezidiul Adunării Generale sunt prezenți Președintele de onoare Nicolae Vieru,
Vicepreședinții Simona Amânar-Tabără și Dănuț Grecu, precum și Secretarul General
Mircea Apolzan.
Domnul Adrian Stoica informează că Adunarea Generală este statutară, fiind
prezenți 35 de delegați cu drept de vot din partea structurilor afiliate și declară deschise
lucrările Adunării Generale.
Se supune la vot ordinea de zi care a fost transmisă în termenul prevăzut de statut
structurilor afiliate.
- Aprobarea procesului verbal al Adunării Generale ordinare din 2013.
- Afilieri, suspendări, excluderi.
- Raportul de activitate al federației pe anul 2013.
- Prezentarea bilanțului contabil și al raportului comisiei de cenzori pe anul 2013.
- Aprobarea Codului de disciplina al FRG.
- Aprobarea planului de activități pe anul 2014 al federației.
- Diverse.
La propunerea Președintelui federației, Adunarea Generală a aprobat comisiile de
lucru ale Adunării generale și anume:
Comisia de redactare a procesului verbal – Alina Drăgan și Liliana Plisca.
Comisia de validare – Eugen Cățean, Raluca Bugner și Cristiana Spînu.
La punctul 1, Președintele Federației întreabă Adunarea daca sunt observații la
procesul verbal al Adunării generale din 2013, care a fost publicat în buletinul federației
pe 2014.
Nefiind observații, se supune la vot. Adunarea Generală a aprobat în unanimitate
procesul verbal respectiv.
La punctul 2 se da cuvântul Secretarului General Mircea Apolzan care prezintă
situația astfel:
Afilieri – Adunarea Generală a aprobat în unanimitate afilierea clubului DacroGym din Oradea.
Adunarea Generală a aprobat de asemenea, cu unanimitate de voturi, excluderea
cluburilor C.S. Sânandrei și C.S. Buftea pentru lipsă de activitate timp de 3 ani.

La punctul , Președintele Adrian Stoica prezintă raportul de activitate al federației
pe anul 2013.
Nefiind observații la raport, se supune la vot fiind aprobat în unanimitate de
delegații prezenți.
La punctul 4 de pe ordinea de zi se da cuvântul domnului Mircea Apolzan și apoi
domnului Aurica Leon, pentru a prezenta bilanțul contabil și raportul comisiei de cenzori
pe anul 2013.
Președintele, după ce solicită observații la rapoartele respective, le supune la vot.
Adunarea Generală a aprobat în unanimitate rapoartele prezentate.
La punctul 5, Președintele face precizări în legătură cu necesitatea și importanța
Codului de Disciplină.
Nefiind observații și propuneri, se supune la vot documentul respectiv care va
intra în vigoare din 15 martie 2014.
Adunarea Generală a aprobat în unanimitate Codul de Disciplină al federației.
Se menționează că se abrogă regulamentul Comisiei de Disciplină publicat în
2010.
La punctul 6 se solicită delegaților observații și propuneri legate de programul de
activitate al federației pe anul 2014, care a fost difuzat delegaților Adunării Generale.
Nefiind observații, se supune programul la vot și este aprobat cu unanimitate de
voturi.
La punctul 7, Președintele Adrian Stoica solicită delegaților să ridice la punctul
diverse, eventuale probleme de interes comun.
Domnul Vasile Păltineanu (C.S.M. Arad), a evidențiat eforturile făcute de club,
Primăria Arad, M.T.S., federație și Simona Amânar-Tabără, cărora le mulțumește pentru
realizarea construcției și dotarea noii Săli de gimnastica, ce va purta numele gimnastei
Emilia Eberle.
Doamna Liliana Plisca (C.S.S. nr. 2 București) ridică din nou problema
desfășurării în cuplu a activității în secțiile feminine, chestiune care depinde de
Ministerul Educației Naționale.
Domnul Stoica promite că va încerca din nou să intervină pentru reglarea
problemei ridicate.
În finalul Adunării Generale, Președintele Adrian Stoica mulțumește delegaților
pentru participare și le urează succes în anul 2014, declarând închise lucrările Adunării
generale pe anul 2014.
Întocmit,
Liliana Plisca / Alina Dragan

