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REGULAMENTUL CADRU AL COMISIILOR CENTRALE  

ale Federaţiei Române de Baseball şi Softball incepand cu anul 2010 

 
Art. 1 

 

(1) Activitatea F.R.B.S. este sprijinită de comisiile centrale cu caracter 

permanent a căror structură şi componenţă nominală pe funcţii se 

stabilesc de către Comitetul Executiv. 

(2) Comisiile centrale sunt organisme de specialitate subordonate 

Comitetului Executiv, constituite pe domenii de activitate astfel: 

a) Comisia de competiţii, legitimări şi transferări; 

b) Comisia de disciplină şi fair play 

c) Comisia tehnică; 

d) Comisia centrală a arbitrilor; 

e) Comisia centrală  de softball feminin; 

f) Comisia pentru mass-media şi sponsorizare; 

g) Comisia  pentru relaţii internaţionale; 

h) Comisia  medicală  şi pentru combaterea dopajului.  

i) Comisia de apel – arbitraj (subordonată Adunării Generale) 

(3)  Atribuţiile comisiilor centrale permanente şi ale membrilor acestora se 

stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al FRBS. 

(4) Comisiile centrale permanente sunt formate din preşedinte, vicepreşedinţi, 

secretar şi membrii şi sunt formate din 3 sau 5 membrii. 

(5) Comisiile sunt statutar constituite în prezenţa a jumătate plus unu din totalul 

membrilor lor. 

(6) Hotărârile comisiilor se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor 

prezenţi la reuniunea respectivă. 

(7) Şedinţele comisiilor centrale nu sunt publice. 

(8) În funcţie de necesităţi, Comitetul Executiv poate constitui şi alte comisii ad-

hoc care să rezolve probleme speciale. În caz de urgenţă, acest drept revine şi 

Colegiului Director.  

Art.2  Comisiile Centrale se întrunesc  ori de câte ori este nevoie. 

Art.3 Responsabilitatea individuală a membrilor Comisiilor Centrale vor fi 

stabilite în prima şedinţă de lucru a fiecărui an pentru anul calendaristic respectiv. 
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Art.4 Convocarea membrilor la şedinţa de lucru se va face cu minimum 5 zile 

înainte de data fixată. 

Art.5  Neprezentarea membrilor Comisiilor Centrale fără temei obiectiv la 2 

şedinţe fixate şi anunţate în timpul unui an calendaristic, se soldează cu excluderea 

din Comisie şi necooptarea respectivilor pentru un interval de cel puţin 2 ani într-o 

Comisie Centrală. Preşedintele respectivei Comisii Centrale are dreptul să solicite 

Comitetului Executiv  completarea locurilor rămase vacante, şi să facă propuneri în 

acest sens.  

Art.6   Membrii Comisiilor Centrale se supun Regulamentelor FRBS 

Art.7 Activitatea curentă a Comisiilor Centrale se face pe baza unui plan de 

muncă, având tematica izvorâtă din strategia FRBS. 

Art.8 Proiectele de hotărâri ale Comisiei Tehnice se înaintează spre ratificare şi 

aprobare Consiliului Director, care le va supune aprobării Comitetului Executiv şi  

vor fi comunicate  celor interesaţi în termen de 5 zile de la data ratificării. 

Art.9 Nerespectarea prevederilor Regulamentelor  Comisiilor Centrale va fi 

sancţionată conform Regulamentului Disciplinar al FRBS. 

Art.10 Orice situaţie neprevăzută în prezentul Regulament cadru va fi soluţionată 

de către Comitetul Executiv. 


