
COMITETUL NAȚIONAL PARALIMPIC 

Str. Vasile Conta nr. 16, parter, sector 2, CF 4203814, 

Dos.nr.11/F/2002 - T.B.SECTIA a IV-a CIVILA 

PROCES VERBALAL 

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 
din data de 01 aprilie 2022 Ora 13:00 

-RECONVOCATĂ- 

Adunarea Generala Ordinară 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 Ol aprilie 202], ora 

12:00, prin adresa nr. 73/01.03.2022 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 Prăjanu Ioan-ClaudiuS.P.N.”Durnescu și asociatii”  

l.lntrucât la ora 12:00 nu s-a întrunit cvorumul statutar, ședința a fost reluată la ora 13:00, fiind 

redeschisă de d-nul vicepreședinte Ciprian Anton care adresează câteva cuvinte celor prezenți. 

Acesta face cunoscută situația cvorumului. Conform delegațiilor aferente și prezenței, se constată 

că la ora de începere a ședintei din totalul de 34 de membrii afiliati, 33 de membrii au drept de vot, iar 

prezenți sunt 15 de reprezentanți ai membrilor afiliați cu drept de vot. 

Conform prevederilor art. 17 pct.2 din Statutul actualizat al C.N.P. „Adunarile Generale 

ale CNP (ordinare, ordinare de alegeri sau extraordinare) sunt statutare si pot lua decizii valabile 

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

a jumatate plus unul din numarul celor prezenti. ” 

Potrivit disp.art.15 pct.6 din Statutul actualizat al C.N.P ”1n cazul in care la prima ședinlă 

nu este intrunit cvorumul, Biroul Federal decide reconvocarea adunarii care trebuie sa aiba loc in 

maxim 15 zile de la data stabilita pentru prima sedinta. Adunarea reconvocată poate avea loc 'i în 

aceeași zi și în aceeași locație, dacă s-a prevazut acest lucru în convocatorul transmis ini(ial 

membrilor afiliați. La adunarea reconvocată pot fi luate decizii valabile indiferent de numarul 

reprezentantilor cu drept de vot prezenți la aceasta. ” 

Conform mențiunilor exprese din convocator și în contextul prevederilor din Statut mai sus 

menționate, la această oră adunarea generală poate lua decizii valabile indiferent de numărul celor prezenți 

în consecință adunarea este declarata statutară. 

Dna consilier juridic arată că nu este necesară întocmirea unui alt tabel de prezență delegațiile 

prezentate la ședința inițială sunt valabile și la ședința reconvocată. 

Dl Ciprian Anton dă cuvântul dnei președinte Salvia Wood Lamont pentru a se adresa celor 

prezenți. Această prezintă pe scurt situația anului trecut cu participarea lotului paralimpic la Jocurile 

Paralimpice din Japonia, rezultatele obținute. De asemenea, arată că CNP beneficiază în continuare de 

sponsori care sunt alături de sportivi (J Y SK și DHL) 

Dl vicepreședinte arată că Ordinea de zi comunicată prin adresa-convocator este următoarea: 

I.Cuvânt de deschidere 

2.Alegerea comisiei de redactare a procesului verbal. 

3.Prezentarea si aprobarea Raportului de activitate a Biroului Federal pe anul 2021 

4.Prezentarea si aprobarea Execuției bugetare și a bilanțului contabil pentru anul 2021 

5.Prezentarea si aprobarea Raportului cenzorului pentru activitatea financiar contabilă 2021 

6. Aprobarea descărcarii de gestiune a BF pentru anul 2021 

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al C.N.P. pe anul 2022 

8. Aprobarea calendarului competițional național și internațional pentru anul 2022 



1. Toate materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii au fost primite în mape la intrarea în 

sală, dar și transmise pe email conform prevederilor statutare. 

2. Dl vicepreședinte propune componența comisiei pentru redactarea Procesului Verbal: 

Timar Cristina și Băjenaru Alexandra Cristina. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate. 

3. Dnul vicepreședinte Anton Ciprian arată că Raportul Biroului Federal privind activitatea 

din anul 2021 a fost prezentat în detaliu în mapele primite și întreabă dacă sunt necesare clarificări . 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi Raportul Biroului Federal pe anul 2021. 

4. D-na Blidaru Mariana, contabil CNP, întreabă dacă s-a luat cunoștință și dacă sunt întrebări 

legate de Raportul asupra execuției bugetare pentru anul 2021. 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi Raportul privind execuția bugetară și 

bilantul contabil pe anul 2021, 

5-6, D-na Blidaru Mariana întreabă dacă s-a luat cunoștință și dacă sunt necesare clarificări legate 

de Raportul întocmit de cenzorul Dragomir Valentin-Mihai pentru anul 2021. Nu sunt discuții. 

Se supune la vot. Se aprobă unanimitate de voturi Raportul cenzorului și descărcarea de gestiune 

a Biroului Federal pe anul 2021 

7. D-na Blidaru Mariana prezintă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, astfel cum a 

fost defalcat în cererea de finanțare adresată M.S si în anexele la contractul semnat. Prezintă pe scurt ce 

cheltuieli se intenționează a fi făcute pe sporturi si în funcție de solicitările făcute de antrenorii de lot, 

precum și de proiectul calendarului făcut la finalul anului 2021. Ulterior acest calendar a mai suferit 

modificări ca urmare a efectelor pandemiei si deciziilor IPC. 

Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 

2022. 

D-l Ciprian Anton prezintă pe scurt calendarul competițional național și internațional pe anul 2022 

si arată că acesta mai poate suferi modificări pe parcursul anului în funcșie de deciziie forurilor 

internaționale, dar si pe plan inter. Biroul federal va hotărî în funcție de fiecare situație în parte și va 

informa în timp util membrii afiliați. 

Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi calendarul intern și internațional pentru anul 

2022, astfel cum a fost propus. 

 

Discutii libere 

Dincă D. reprezentant ACS D.S.A Cluj Napoca - solicită explicații cu privire la susținerea lotului 

de tenis de masă, în speță pentru Bobi Simion. Dnul Anton și dna Blidaru explică modul în care s-au 

desfășurat JO Paralimpice, condițiile de acces stabilite de Comitetul de Organizare, toate eforturile pe 

care care CNP le-a făcut pentru ca sportivul sa aibă toate conditiile de pregatire procesele intentate de 

Bobi Simion și Dan Năsui în cursul anului 2021 și soluțiile instanțelor de j udecată. 

Dl secretar general Milciu îl prezintă pe dl. Ciprian Lupu — reprezentant AJIF Motivation Ilfov 

— pilot în Campionatul național de viteză în coastă si în Campionatul național de raliu. 

Acesta arată că dorește să facă și niste cursuri pentru sportivii cu dizabilități care doresc să 

practice automobilism, să ia startul la un CM. 

Prezentul proces verbal conține 2 (două) anexe - tabelul cu structurile sportive afiliate și 

reprezentate la adunarea generală și procesul verbal al ședinței de la ora 12:00. 
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