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EXTRAS DIN HOTĂRÂREA  
BIROULUI FEDERAL AL  

COMITETULUI NAȚIONAL PARALIMPIC 
din data de 02.02.2022, ora 18:00 

 
  Ca urmare a Convocării făcute de secretarul general în conformitate cu 
prevederile art.22 pct.4 din Statutul Comitetului Național Paralimpic actualizat la zi și 
autentificat cu nr.1691/02.04.2018 de notar public Prajanu Ioan-Claudiu din cadrul 
Societății Profesionale Notariale „Durnescu și Asociații”; 

Avându-se în vedere consemnările din cuprinsul Procesului verbal de ședință 
întocmit de Cristina Băjenaru; 
 În prezența online a unui număr de 7 membrii ai Biroului Federal din totalul de 9, 
respectiv Președinte-Salvia Wood Lamont, Vicepreședinti-Sorin Lapadatu, Ciprian 
Anton, Secretar General-Florin Milciu, Membrii-Blidaru Mariana, Anca Cherecheș, 
Stănescu Marioara, întrunirea fiind declarată statutară conform 22 pct.4 din Statutul CNP 
potrivit căruia Biroul Federal „este statutar constituit dacă la întrunire sunt prezenţi cel 
putin 5 dintre membrii săi”, precum și a invitaților: salariata CNP Cristina Băjenaru, 
consilier juridic Cristina Timar. 
 În temeiul prevederilor art.22 pct.3 din Statut; 
 Biroul Federal al COMITETULUI NAȚIONAL PARALIMPIC 
 

A HOTĂRÂT URMĂTOARELE: 
 
 

 Art.1 -  Se supune la vot și se votează în unanimitate data de 01 aprilie 2022  
pentru Adunarea Generală a CNP. 
 Art.2 –  Se supun la vot și se aprobă în unanimitate materialele pentru Adunarea 
Generală a CNP. 
 Art. 3 – Se supun la vot și se aprobă în unanimitate acțiunile și categoriile de 
cheltuieli din contractul cu Ministerul Sportului, cu încadrarea în suma alocată, 1.700.000 
lei de la buget și din venituri proprii CNP, 170.000 lei. 
 Art.4 – Se supune la vot și se aprobă în unanimitate delegația care va face 
deplasarea la  Campionatul Mondial de Tir cu Arcul din Dubai, formată din 8 persoane, în 
perioada 19-28 februarie 2022, cu cheltuielile aferente. 
 Art.5 – Se supune la vot și se aprobă în unanimitate delegație care va face 
deplasarea la Jocurile Paralimpice de iarnă de la Beijing, formată din 9 persoane, în 
perioada 25 februarie – 14 martie 2022, cu cheltuielile aferente. 
 Art.6 – Se supune la vot și se aprobă în unanimitate delegația care va face 
deplasarea la Openul Internațional de Judo nevăzători din Heidelberg/ GER, formată din 2 
persoane, în perioada 18-22.02.2022, cu cheltuielile aferente. 
  
 
PREȘEDINTE, 
SALVIA WOOD LAMONT  
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