Proces verbal
al Adunării Generale din 12 martie 2015 al F.R. Gimnastică,
Sala ”Nadia Comăneci”, sediul MTS
Președintele Adrian Stoica deschide lucrările Adunării Generale, anunțând că
aceasta este statutară, fiind prezenți 40 de delegați, ceea ce reprezintă mai mult de
2/3 din structurile afiliate cu drept de vot.
De asemenea, se adresează un salut de bun venit delegaților, reprezentantului
MTS și notarului public Mircea Mihail, invitat pentru procedura de modificare a
statului FRG.
Președintele citește și supune la vot ordinea de zi care a fost comunicată prin
convocator la Adunarea Generală. În aceiași măsură propune validarea comisiilor de
redactare a procesului-verbal și validare a voturilor, după cum urmează:
Pentru comisia de redactare proces-verbal:
1. Gabriela Răcaru – președinte
2. Mariana Cîmpeanu – membru
3. Georgeta Sandu – membru.
Pentru comisia de numărare voturi:
1. Alina Drăgan – președinte
2. Doina Olaru – membru
3. Aurel Munteanu – membru.
Se votează și cu unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi și componența
celor două comisii de lucru. De asemenea, se supune aprobării Adunării Generale ca,
în mod excepțional, Augustin Pop să poată reprezenta LPS Bistrița iar Simona
Amânar-Tabără să reprezinte AJG Timiș, cei doi fiind membrii ai Comitetului Executiv
al FRG. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
La primul punct de pe ordinea de zi – aprobarea procesului – verbal al Adunării
Generale din anul 2014, nefiind observații, se supune la vot și se aprobă în
unanimitate acest proces-verbal.
La punctul 2 al ordinii de zi, Secretarul General Mircea Apolzan precizează că
nu există afilieri noi, suspendări sau excluderi.
La punctul 3 se prezintă raportul de activitate al federației pe anul 2014, de
către Președintele Adrian Stoica. La finalul raportului se solicită delegațiilor
observații privind activitatea pe anul 2014. Nefiind observații, raportul de supune la
vot și este aprobat în unanimitate.
La punctul 4 de pe ordinea de zi, Secretarul General Mircea Apolzan prezintă
raportul contabil pe anul 2014, iar d-l Aurică Leon prezintă raportul Comisiei de
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Cenzori. Cu unanimitate de voturi, se aprobă cele două rapoarte și descărcarea de
gestiune a federației pe anul 2014.
Președintele federației mulțumește celor doi raportori și Adunării Generale
pentru încrederea acordată.
La punctul 5 de pe ordinea de zi se dă cuvântul Secretarului General Mircea
Apolzan pentru a supune dezbaterii Adunării Generale propunerile de modificare a
Statutului FRG.
Președintele Adrian Stoica explică Adunării Generale necesitatea unor
modificări la statutul federației, pentru a fi adaptat cerințelor FIG și legislației
naționale.
Secretarul General prezintă Adunării Generale articolele supuse modificării, în
prezentare electronică și pe rând, dând explicațiile necesare și solicitând Adunării
Generale aprobarea prin vot deschis a modificărilor propuse. Astfel, se prezintă
modificările propuse la art. 3, art. 5.1, capitolul III art. 13, 15, 16, 17, 19, art. 23, 24,
27, 28, 34, 38, 39, 44, 46, 48.3, 52.6 și 7, art. 53, 56, 57, 59, 62, 69 și 71.
Nu au fost aduse noi propuneri și fiecare modificare de articol a fost acceptată
cu unanimitate de voturi.
În final Președintele Adrian Stoica solicită validarea prin vot a statutului în
întregime. Se supune la vot și în unanimitate este aprobat statutul, cu toate
modificările aduse.
La punctul 6 de pe ordinea de zi, se solicită observații sau propuneri la planul
de activități al federației pe anul 2015. Nefiind observații, se supune planul respectiv
la vot. Comisia de numărătoare constată că 42 de delegați cu aprobat prin vot planul
pe anul 2015.
La punctul 7 ”Diverse” se solicită celor prezenți înscrierea la cuvânt. Nu sunt
doritori.
Președintele invită pe d-l Emanuel Fântâneanu pentru a prezenta activitatea
legată de site-ul FRG și colaborarea cu toate structurile afiliate.
În finalul Adunării Președintele Adrian Stoica mulțumește delegaților pentru
participare, pentru contribuția adusă la activitatea pe anul 2014 și urează tuturor
succes pentru anul 2015.
Întocmit,
Gabriela Răcaru,
Mariana Cîmpeanu,
Georgeta Sandu,
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