
 

COMITETUL NAȚIONAL PARALIMPIC 

Str.Vasile Conta nr. 1 6, parter, sector 2, CF 4203814, 

Dos.nr. I l/F/2002 - T.B.SECTIA a IV-a CIVILA 

PROCES VERBAL AL 

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE DE ALEGERI 
din data de 29 MAI 2021 ora 12:00 

București. sediul Ministerului Tineretului și Sportului. et. VIII. Sala Nadia 

Adunarea Generala Ordinară de Alegeri a COMITETULUI NAȚIONAL PARALIMPIC (C.N.P) 

cu sediul în București, sector 2, Str. Vasile Conta nr.16, parter, a fost convocată pentru data de 29 mai 

2021, ora 12:00 prin adresa nr.284/29.04.2021 transmisă prin e-mail tuturor structurilor sportive membre 

în conformitate cu prevederile art.15 din Statutul actualizat al Comitetului Național Paralimpic 

autentificat cu nr. 1691 din 02.04.2018 de notar public Prăianu Ioan-ClaudiuS.P.N.”Durnescu și 

asociatii”. 

Structurile sportive cu drept de vot, și-au desemnat și comunicat reprezentanții cu 3 zile înainte 

de adunare conform procedurilor statutare 

I. Având în vedere că Ia data prezentă încetează mandatul membrilor Biroului Federal. ședința 

va fi condusă de secretarul general al CNP ajutat de delegatul MTS. 

D-nul secretar general Florin Milciu adresează câteva cuvinte de bun venit și de mulțumire tuturor 

colegilor prezenți atât reprezentanților structurilor sportive cât și salariaților federației. Precizează ca 

Adunarea Generală Ordinară de Alegeri se desfășoară în prezența dnei consilier Ana Maria Șintie, 

reprezentant M. T.S in relația cu CNP, a dnei consilier juridic Cristina Timar și a dnei notar public Ioana 

Diaconu din cadrul S.P.N ''Berevoianu și Asociații". 

În continuare face cunoscută situația cvorumului. Conform delegațiilor transmise și prezentate, 

precum și tabelului de prezență, la ora de începere a ședintei din totalul de 34 de membrii afiliați, 33 de 

membrii au drept de vot, iar prezenți sunt 25 de reprezentanți ai membrilor afiliați cu drept de vot. 

Conform prevederilor art. 1 7 pct.2 din Statutul actualizat al C.N.P. „Adunările Generale ale CNP 

(ordinare. ordinare de alegeri sau extraordinare) sunt statutare si pol lua decizii valabile în prezenta a 

jumătate plus unul din totalul membrilor cu drept de vot, iar deciziile se iau cu votul a jumătate 

plus unul din numarul celor prezenti. 

Adunarea este declarata statutară. 

Dl secretar general Florin Milciu arată că Ordinea de zi comunicată prin adresa-convocator este 

următoarea: 

I .Cuvânt de deschidere; stabilirea situației cvorumului 

2.AIegerea comisiei de redactare a procesului verbal și a comisiei de numărare și validare a voturilor 3. 

Alegerea membrilor Biroului Federal: 

a) Președinte CNP 

b) Vicepreședinți CNP 

c) Membru BF — reprezentant al cluburilor sportive cu activitate pentru persoane cu nevoi speciale 

loco și neuromotor 

d) Membru BF — reprezentant al cluburilor sportive cu activitate pentru persoane cu nevoi speciale 

e) Membru BF - reprezentant al Asociației Naționale a Nevăzătorilor din România desemnat de 

Adunarea Generală a membrilor săi 

4. Nominalizarea, conform statutului, a celor 3 membrii care nu sunt supuși alegerilor: secretar 

general, director tehnic și contabil 

5. Alegerea cenzorului 

6. Alegerea președintelui Comisiei de Apel 
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7.Actualizarea actelor constitutive al CNP cu privire la componenga nominală a organelor de 

conducere și control alese. 

8.Mandatarea persoanei/persoanelor care să semneze în fața notarului public, în vederea certific 

procesul verbal de ședință și, în vederea autentificarii, hotărârea adunării generale ordinare de 

al ri și actul adițional. 

9. Mandatarea persoanei/persoanelor care să facă demersurile legale pentru avizarea și înregis 

hotărârii luate în cadrul adunării generale ordinare de alegeri a CNP. 

2.I)nuI secretar general solicită să se facă propuneri pentru: 

a) desemnarea unei comisii pentru redactarea Procesului Verbal. Sunt propuși : Timar Cristina și 

Băjenaru Cristina. Se supune la vot și se aprobă in unanimitate. 

b) desemnarea unei comisii de numărare și validare a voturilor. Sunt propuși: Ispas Cristian 12 voturi 

pentru, Dronca Gabriel Ovidiu 17 voturi, Vuscan Elisabeta 16, Berbec Aurel I l. 

După vot, se aprobă, în ordinea voturilor: Dronca Gabriel Ovidiu, Vuscan Elisabeta, Ispas Cristian. 

Dintre aceștia membrii stabilesc ca dl Dronca Gabriel Ovidiu să fie președintele comisiei. 

3.AIegerea membrilor Biroului Federal 

Dnul secretar general Florin Milciu informează pe cei prezenți asupra procedurilor parcurse până 

în prezent: 

-până la data de 14.05.2021 s-au transmis și înregistrat propunerile membrilor însoțite de documentele 

candidaților. 

-Ia data de 24.05.2021 0 comisie formată din secretarul general, consilierul juridic și secretarul CNP a 

verificat dosarele candidaților și a întocmit situația centralizată a candidaturilor depuse, document care 

a și fost postat pe pagina oficială dar si comunicat prin email membrilor afiliați. 

Dnul secretar general Florin Milciu dă citire listei candidaților care urmează a fi supuși 

alegerilor: 

a)Președinrg: I loc, 3 candidați: Crăciun Alexandru Flavian, Văcărean Irina, Salvia Marion Wood 

Lamont 

2 locuri, 3 candidați: Anton Ciprian, Cristea Vasile și Lăpădatu Octavian-Sorin 

Membrii BF  

c)- reprezentant al cluburilor sportive cu activitate pentru persoane cu nevoi speciale loco și neuromotor: 

I Ioc, 2 candidați: Filip Gheorghi, Stănescu Mărioara 

d)- reprezentant al cluburilor sportive cu activitate pentru persoane cu nevoi speciale: I Ioc, candidat 

unic: Miu Claudiu 

e)- reprezentant al Asociației Naționale a Nevăzătorilor din România desemnat de membrii săi, Calotă 

Cosmin 

În continuare, dl Milciu Florin arată că alegerile se vor desfășura pentru toate funcțiile astfel: Se 

vor repartiza 3 feluri de buletine de vot, prin strigare in ordinea listei cluburilor prezente, membrii își 

vor exprima votul pentru toate funcțiile și vor pune voturile în cele trei urne distincte pregătite în sală. 

Comisia va deschide și număra voturile pe rând în ordinea, presedinte, vicepreședinți, membrii. Potrivit 

prev.art.20 pct.4 din Statut ”ProcesuI de votare se derulează astfel: 

a. Pentru alegerea președintelui CNP sunt necesare în primul tur de scrutin jumătate plus unul din 

numărul voiurilor exprimate. Dacă Ia primul scrutin nici un candidat nu a ob(inut jumătate plus unul, 

are Ioc un în al doilea tur de scrutin între primele două candidaturi care au întrunit cel mai mare număr 

de voturi. Este ales președinte candidatul care obtine cel mai mare număr de voturi. 

b. Pentru vicepreședin(i - vorfi declara(i aleși primii 2 candida(i in raport de voturile primite. 

c. Pentru membri BF — validarea se face în functie de numărul de voturi ob(inute. În situatia de 

balotaj se va relua votarea pentru candidałii în cauză.  

Având în vedere această procedură, propune alocarea unui timp pentru susținerea candidaturilor 

astfel: 

IO minute pentru candidații Ia funcția de președinte, s-a votat cu 23 pentru, I vot împotrivă, I abținere ; 

5 minute pentru candidații Ia funcția de vicepreședinte, s-a votat cu unanimitate 
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3 minute pentru candidații Ia funcția de membru, s-a votat cu 23 voturi pentru și 2 abțineri 

Dl Vasile Cristea ridică două probleme care, în opinia sa, pot împiedica derularea ședinței pe re 

o consideră • 'nestatutară". 

u s-a respectat statutul privitor la obligatia CNP de a transmite membrilor cu 7 zile înainte andidaturile 

și strategiile acestora. 

-de-a lungul timpului BF nu a respectat termenul de IO zile privind comunicarea hotărârilor luate în 

ședinta. 

Dna consilier juridic Cristina Timar precizează următoarele: 

-privitor la termenul de 7 zile, se face o confuzie, acesta este prevăzut la art. 15 pct.* din Statut și se 

referă exclusiv la materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii în cadrul adunărilor generale ordinare. 

Referitor Ia adunările de alegeri, statutul nu are nicio prevedere expresă cu privire Ia un anumit termen 

de transmitere a candidaturilor și actelor candidaților către membri. Cu toate acestea, așa cum S-a arătat 

și anterior, propunerile și dosarele au fost verificate și situația centralizată a candidaturilor depuse a fost 

postată în ziua de luni, 24.05.2021  

- referitor Ia activitatea BF, acesta are o obligație conform art.22 pct.6 ”Biroul Federal va redacta un 

extras din hotararea sa luata sjałutar si il va face cunoscut membrilor prin postare pe site-ul eficial al 

CN.P, în maxim IO zile lucrătoare de Ia data la care a avu,' Ioc sedin(ă. ”. Aceasta obligație a fost 

respectată permanent. 

Având în vedere cele arătate, dna Șintie precizeaza că, în opinia sa, nu există niciun impediment 

legal pentru a continua adunarea, dar Iasă la latitudinea membrilor prezenți să decidă ce doresc să facă 

in continuare. 

Dl.Danile! Niculai întreabă dacă Ia această ora 12,40 s-a realizat cvorumul statutar. Răspunde 

Mileiu Florin: sunt prezenți 25 de reprezentanți din 33 structuri sportive cu drept de vot, deci este 

îndeplinită cerința de 1/2 plus unul pentru desfășurarea ședinței. 

Dl secretar general supune la vor si se aprobă in unanimitate ca ședința să continue, nefiind 

niciun impediment legal/statutar pentru a face acest lucru. Iau cuvântul în ordine alfabetică: 

Crăciun Alexandru Flavian, Văcărean Irina, Salvia Marion Wood Lamont 

Anton Ciprian, Cristea Vasile, Lăpădatu Octavian-Sorin 

Filip Gheorghi, Stănescu Mărioara, Miu Claudiu 
Președintele comisiei de numărare și validare a voturilor explică modalitatea de votare. Pe 

buletinul de președinte — sunt 3 nume, se va bifa cu x candidatul dorit, minum o persoana, maxim l, 
daca se bifează 2 sau 3 căsuțe votul se anulează. 
Pe buletinul de vicepreședinte — sunt 3 nume, se va bifa cu x candidatul dorit, minum o persoana, maxim 

2, daca se bifeaza 3 casute votul se anulează. 

Pe buletinul de membrii — maxim I casuta la Ctg. Membru BF locomotor, respectiv membru BF. 

Se repartizează buletinele de vot și se votează. 

Rezultatele comunicate de președintele comisiei sunt următoarele: pentru 

funcția de președinte; 

Au fost distribuite 25 buletine, valabile 25 anulate O 

Crăciun Alexandru Flavian I vot, Văcărean Irina 9 voturi, Salvia Marion Wood Lamont 25 voturi. 

Pentru funętia de vigepresedinte: 

Au fost distribuite 25 buletine, valabile 25 anulate 0 

Anton Ciprian 18 voturi, Cristea Vasile IO voturi, Lăpădatu Octavian-Sorin 16 voturi, 

Pentru functią de membł•u BF 

Au fost distribuite 25 buletine, valabile 24 anulate I 

BF membru loco și neuromotor: Filip Gheorghi II voturi, Stănescu Mărioara 12 voturi BF 

membru Miu Claudiu 21 voturi 

4. Nominalizarea, conform statutului, a celor 3 membrii care nu sunt supuși 

alegerilor Președintele ales face următoarele nominalizări: secretar general : Milciu Florin 

director tehnic: Cherecheș Anca 
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contabil: Blidaru Mariana 

5. Alegerea cenzorului 

Candidat unic — Dragomir Valentin-Mihai, expert contabil. Se votează deschis confo 

prev.art. 1 7, pct.6. 23 de voturi pentru și 2 abtineri. 

6. Alegerea președintelui Comisiei de Apel 

Candidat unic — Timar Cristina, jurist. Se votează deschis conform prev.art. 1 7, pct.6. 

Unanimitate. 

7.ActuaIizarea actelor constitutive al CNP cu privire Ia componența nominală a organelor de 

conducere și control alese. 

Dna consilier juridic - În aplicarea prevederilor Legii nr.276/2020 pentru modificarea și 

completarea O.G. nr.26/200() cu privire Ia asociații și fundații, supunem Ia vot aprobarea cu unanimitate 

de voturi a modificării și actualizării Actelor constitutive al C.N.P. cu privire la organele de conducere 

și control și a contopirii prevederilor din Actul constitutiv și din Statut într-un document unic intitulat 

'Statut” care se va redacta în forma sa actualizată, după avizarea de către Ministerul Tineretului și 

Sportului și înregistrarea modificărilor aprobate de adunarea generală Ia instanța competentă, unele 

capitole/articolele urmând a fi renumerotate, dacă va fi cazul. 

Se aprobă în unanimitate actualizarea actelor constitutive, componența nominală a organelor de 

conducere și control fiind următoarea: 

Birou Federal compus din 9 membrii: 

Membrii alesi 

Presedinte: Salvia Marion Wood Lamont 

Vicepreședinți: Anton Ciprian și Lăpădatu Octavian-Sorin Membrii 

BF 

Stănescu Mărioara- reprezentant al cluburilor sportive cu activitate pentru persoane cu nevoi speciale 

loco și neuromotor: 

Miu Claudiu - reprezentant al cluburilor sportive cu activitate pentru persoane cu nevoi speciale: I Ioc, 

candidat unic: 

Calotă Cosmin - reprezentant al Asociației Naționale a Nevăzătorilor din România desemnat de membrii 

săi 

Membrii BF nesupusi alegerilor. conform prev.art.22 pct. I din Stąțqt 

secretar general : Milciu Florin Claudiu director tehnic: Cherecheș 

Anca contabil: Blidaru Mariana 

Cenzor: Dragomir Valentin-Mihai 

Președinte CA: Timar Cristina 

8.S-a supus Ia vot și s-a aprobat în unanimitate ca semnarea procesului verbal al Adunării 

Generale Ordinare de Alegeri precum și a anexelor la acesta să fie făcută de membrii Comisiei de 

Redactare, conform prev.art. 18 pct.4 din Statut. 

S-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate mandatarea doamnei presedinte SALVIA 

MARION WOOD LAMONT, domiciliată în Municipiul Cluj-Napoca, Ale.MusceI nr.9, ap.3, Județul 

Cluj, să semneze în formă autentică, Hotărârea Adunării Generale Ordinare de Alegeri și Actul 

Adițional la Actele constitutive al Comitetului Național Paralimpic și/sau orice alte documente ar putea 

JOI 
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fi necesare în cadrul procedurii de avizare și înregistrare la M. T.S și instanța competentă, inclusiv 

Statutul în forma actualizată. 

9. S-a supus Ia vot și s-a aprobat cu unanimitate de voturi mandatarea doamnei consilier ic 

Timar Cristina, domiciliată în sat Rosu Comuna Chiajna, Str.RezerveIor nr.62, Bl.3, Ap.6, ul 

Ilfov, să îndeplineasca formalitățile de înregistrare și licitate a modificărilor aduse Actulelor 

constitutive ale Comitetului Național Paralimpic, la Ministerul Tineretului si Sportului și la 

Tribunalul Bucuresti, semnând oriunde va fi necesar in numele membrilor afiliați și al 

reprezentanților legali ai CNP. 

Prezentul proces verbal s-a întocmit în două exemplare și conține 2 (două) anexe: - 

tabelul cu structurile sportive membre afiliate 

- procesul verbal al comisiei de numărare și validare a voturilor 

COMISIA DE REDACTARE: 

  BĂJENARU CRISTINA 

TIMAR  C  STINA 
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