HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
FEDERAŢIEI ROMÂNE DE FOTBAL DESFĂŞURATĂ LA DATA
DE 28 IUNIE 2014

Fiind îndeplinite condiţiile referitoare la cvorum prevăzute de art. 29 din
Statutul FRF, Adunarea Generală a FRF hotărăşte următoarele:

1. Aprobă Ordinea de zi modificată în sensul că punctul 12 al Ordinii de zi
comunicate membrilor afiliați, respectiv modificarea Statutului FRF, devine
punctul numărul 8 al Ordinii de zi.
2. Ia act de alocuțiunea Președintelui FRF.
3. Nominalizează următoarele persoane ca scrutatori: Lucaci Adrian, Prunariu
Mihai, Tulpan Dan și Radu Ion.
4. Desemnează următoarele 3 persoane pentru întocmirea procesului verbal
oficial : Constantin Anghelache, Constantin Florian și Ionuț Ivan.
5. Aprobă Comisia de cenzori a FRF în următoarea componență nominală:
Dana Marin, Petre Brezeanu, Paul Tănăsescu.
6. Aprobă Statutul Federației Române de Fotbal cu modificările și completările
evidențiate în cuprinsul procesului-verbal constituit ca Anexă la prezenta
Hotărâre.
7. Aprobă ca angajații FRF și societatea de avocatură angajată să prezinte un
punct de vedere rămân în sală la punctele de pe ordinea de zi privind
schimbarea administratorului la CNAF Mogoșoaia și cel privind contractul
de rentă viageră dintre FRF și președintele de onoare al FRF .
8. Aprobă cu unanimitate de voturi schimbarea administratorului CNAF
Mogoșoaia.
9. Respinge propunerea domnului Cristian Balaj cu privire la renegocierea
contractului de rentă viageră.
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10. Cu majoritate de voturi (5 abțineri și 1 vot împotrivă) se invalidează
contractul de rentă viageră dintre Federația Română de Fotbal și domnul
Mircea SANDU și aprobă inițierea unei acțiuni în instanță cu privire la
anularea contractului de rentă viageră.
11. Aprobă cu majoritate de voturi (27 de abțineri și 3 voturi împotrivă)
menținerea afilierii clubului SC Politehnica Timișoara SA.
12. Aprobă cu majoritate de voturi afilierea definitivă a Clubului Sportiv U
Craiova SA. De asemenea aprobă cu majoritate de voturi (17 abțineri și 2
voturi împotrivă) ca CS U Craiova să beneficieze de toate drepturile ce
decurg din participarea la competiții și care sunt prevăzute în Regulamentul
de Organizare a Activității Fotbalistice
13.Aprobă Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a FRF din 28 iunie 2014.
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