
 

 

1

1

STATUTUL FIA 
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�i 16 octombrie 2003 

 
 
ARTICOLUL 1 
 
 Federa�ia Interna�ional� a Automobilului (F.I.A..), o organiza�ie mondial� non-profit �i o 
asocia�ie interna�ional� a Automobil Cluburilor Na�ionale, a Asocia�iilor Automobilistice, a Cluburilor 
Automobilistice �i a Federa�iilor Na�ionale de Automobilism �i Sport cu Motor, a fost înfiin�at� în 1904 
�i de�ine statut consultativ la Na�iunile Unite. Î�i are sediul central la Paris sau în orice alt loc stabilit 
prin decizia Adun�rii Generale. 
 F.I.A. nu face nici un fel de discriminare rasial�, politic� sau religioas� în decursul activit��ilor 
sale �i nu ia nici un fel de m�suri în aceast� privin��. 
 
ARTICOLUL 2 – OBIECTUL F.I.A. 
 
 F.I.A. are ca obiect stabilirea unei leg�turi între membrii ei, mai ales cu privire la: 
1) Men�inerea unei organiza�ii interna�ionale care s� apere interesele membrilor ei în toate situa�iile 

privitoare la automobile �i Sport cu Motor.  
2) Promovarea libert��ii de mi�care prin mijloace sigure, curate �i accesibile �i ap�rarea drepturilor 

consumatorilor în timpul c�l�toriei cu automobilul. 
3) Promovarea dezvolt�rii Sportului cu Motor, stabilirea, interpretarea �i impunerea regulilor privind 

organizarea �i desf��urarea competi�iilor sportive de acest fel. 
4) Promovarea dezvolt�rii facilit��ilor �i serviciilor oferite membrilor Cluburilor, Asocia�iilor �i 

Federa�iilor din cadrul F.I.A. �i coordonarea serviciilor mutuale între Cluburile Membre, în 
beneficiul reprezenta�ilor individuali ai acestora, atunci când c�l�toresc în str�in�tate. 

5) Exercitarea autorit��ii cu privire la disputele pe baza unui ordin sportiv sau la orice conflicte care 
pot ap�rea între Membrii ei sau la înc�lcarea de c�tre Membri a regulilor impuse prin Statut, Codul 
Sportiv Interna�ional sau Regulamente. 

6) P�strarea �i între�inerea tuturor documentelor privind evenimentele interna�ionale din sportul cu 
motor, în vederea stabilirii Istoricului s�u. 

 
ARTICOLUL 3 – COMPONEN�A F.I.A. 
 
 Pot fi membri ai F.I.A.: 
  Membri cu drept de vot: 
1) Automobil Cluburile Na�ionale sau Asocia�iile Automobilstice Na�ionale (A.C.N). La nivel 

na�ional, nu poate exista decât o singur� asocia�ie de acest tip. Activitatea asocia�iei respective 
trebuie s� aib� în vedere întregul teritoriu al ��rii �i s� se ocupe pe de o parte de traficul rutier, 
turism, ap�rarea intereselor celor implica�i �i siguran�a 
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acestora, iar pe de alt� parte de sportul cu motor. Mai mult decât atât, F.I.A. trebuie s�-i acorde 
dreptul de a-�i exercita Puterea Sportiv�. Un Club î�i pierde autoritatea de A.C.N numai prin 
decizia Adun�rii Generale a F.I.A., din cauza ne]ndeplinirii tuturor condi�iilor men�ionate mai 
sus. 
2) Cluburile, Asocia�iile sau Federa�iile a c�ror activitate acoper� întregul teritoriu al ��rii �i are 
în vedere traficul rutier, turismul sau campingul. 
În mod excep�ional, pot fi admise în virtutea prezentului articol �i Cluburile, Asocia�iile sau 
Federa�iile a c�ror activitate nu acoper� întregul teritoriu al ��rii, mai ales atunci când teritoriul 
respectiv este foarte mare, iar F.I.A. nu este deja reprezentat� acolo de c�tre un A.C.N. 
Dac� într-o �ar� exist� deja un Club, o Asocia�ie sau o Federa�ie afiliat� F.I.A., din categoriile 1) 
�i 2) prev�zute mai sus, orice alt� organiza�ie apar�inând categoriei 2) poate fi admis� numai 
dup� ce a fost consultat în prealabil Clubul deja existent. 
3) �i, ca fiind unice pe �ar�, Cluburi, Asocia�ii sau Federa�ii (A.S.N), a c�ror activitate cuprinde 
exclusiv sportul cu motor �i acoper� întregul teritoriu na�ional, dar numai dac�, la propunerea 
Comitetului, sau la solicitarea A.C.N. sprijinit� de Consiliul Mondial pentru Sport cu Motor, 
Adunarea General� a decis s� degreveze numitul A.C.N. de obliga�iile sale sportive. Odat� 
admise în F.I.A., Cluburile, Asocia�iile �i Federa�iile din aceast� categorie vor primi dreptul de 
a-�i exercita Puterea Sportiv�. 

F.I.A. va acorda dreptul de exercitare a Puterii sportive Automobil Cluburilor Na�ionale 
(paragraful 1) sau Autorit��ii Sportive Na�ionale (paragraful 3) numai cu condi�ia ca acestea s�-
�i exercite puterea în interesul Sportului cu Motor la nivel interna�ional �i în concordan�� cu 
Statutul �i Reglement�rile F.I.A.. 

Dreptul de a-�i exercita Puterea Sportiv� poate fi retras: 
a)  la cererea Clubului care de�ine Puterea Sportiv�; 
b)  prin decizia Adun�rii Generale; 
c) în virtutea Articolului 4. 

A.C.N-ul care, prin decizia Adun�rii Generale, nu va mai fi autorizat s�-�i desf��oare 
activit��ile specifice precizate mai sus, nu va mai avea dreptul s� participe la discu�ii sau s� 
voteze chestiunile care nu mai �in de competen�a sa, dar va avea totu�i dreptul de a emite 
propuneri în leg�tur� cu aceste chestiuni. 
Aceea�i regul� se va aplica Cluburilor, Asocia�iilor sau Federa�iilor din categoriile 2 �i 3 de mai 
sus, cu privire la activit��ile care nu mai sunt de competen�a lor. 
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Membri Asocia�i f�r� drept de vot: 
 

4) Orice Club, Asocia�ie sau Federa�ie nou�, pe care Adunarea General� o accept� la 
propunerea Comitetului �i care satisface toate cerin�ele formulate de paragrafele 1), 2) �i 3), 
ini�ial f�r� drept de vot. 

5) Orice Club, Asocia�ie sau Federa�ie care satisface toate cerin�ele formulate de paragrafele 
1), 2) sau 3) �i care a depus cerere pentru a deveni Membru Asociat. 

6) Orice asocia�ie interna�ional� a c�rei cooperare este considerat� necesar� de c�tre Adunarea 
General�, dup� ce Comitetul a fost consultat �i a stabilit c� activit��ile asocia�iei respective 
nu afecteaz� exercitarea Puterii Sportive. 

7) În nume personal, la propunerea Comitetului, personalit��ile c�rora Adunarea General� 
anual� le-a conferit titlul de „Pre�edinte de Onoare”, „Vice-Pre�edinte de Onoare” sau 
„Membru de Onoare” al F.I.A. sau al organismelor sale reprezentative. Pentru a primi acest 
titlu, personalit��ile respective trebuie s� fi adus servicii însemnate F.I.A. sau Comisiilor 
sale pe o durat� de cel pu�in 10 ani consecutiv �i trebuie s� nu mai de�in� nici o alt� func�ie 
activ� în cadrul F.I.A.. Aceste personalit��i vor participa la Adunarea General�, dar nu vor 
avea drept de vot. 

8) Membrii Asocia�i nu pot vota în cadrul Adun�rii Generale, iar reprezentan�ii lor nu pot 
candida la alegerile Comitetului. Ei nu pot intra în nici o competi�ie a Campionatului 
Mondial din Calendarul Sportiv, iar cheltuielile de transport �i cazare ale membrilor 
delega�iei care particip� la Adunarea General� nu vor fi rambursate. În toate celelalte 
privin�e, drepturile �i obliga�iile lor vor fi identice cu cele ale membrilor cu drepturi depline. 

 
ARTICOLUL 4 – PUTEREA SPORTIV� 
 
 Adunarea General� a F.I.A. este singurul organism interna�ional care conduce activit��ile din 
sportul cu motor, ceea ce înseamn� c� de�ine dreptul exclusiv de a lua toate deciziile privind 
organizarea, desf��urarea �i conducerea activit��ilor din sportul cu motor la nivel interna�ional. 
 F.I.A. recunoa�te în fiecare �ar� �i pentru toate ramurile automobilistice o singur� Putere 
Sportiv� care r�mâne sub toate formele subordonat� F.I.A.; de�in�torul acestei puteri este 
reprezentantul Sportului cu Motor în �ara sa în cadrul F.I.A. �i are dreptul  
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de a impune în �ara sa toate regulamentele interna�ionale prev�zute de Codul Sportiv Interna�ional al 
F.I.A.. 

De�in�torul Puterii Sportive poate solicita permisiunea F.I.A. de a renun�a la aceast� putere. 
Dac� Adunarea General� îi acord� aceast� permisiune, va trebui, la propunerea Consiliului Mondial 
pentru Sport cu Motor, s� desemneze �i s� accepte în cadrul F.I.A. organiza�ia care î�i va exercita 
aceast� putere din acel moment înainte. 

Prin hot�rârea Adun�rii Generale, exercitarea Puterii Sportive va fi retras�, temporar sau 
definitiv, oric�rui A.C.N sau A.S.N care nu se conformeaz� deciziilor luate de Autoritatea Sportiv� 
Interna�ional� (F.I.A.). 

 
ARTICOLUL 5 – EXERCITAREA PUTERII SPORTIVE 
 
În mod normal, Clubul, Asocia�ia sau Federa�ia desemnat� s�-�i exercite Puterea Sportiv� �i-o 

va exercita în mod direct pe întregul teritoriu al ��rii, prin „Comisia Sportiv�” care reprezint� un 
organism executiv special. 

F.I.A. trebuie s� fie permanent �inut� la curent în leg�tura cu componen�a acestui organism. La 
solicitarea de�in�torului Puterii sportive �i la propunerea Consiliului Mondial pentru Sport cu Motor, 
Adunarea General� îl va autoriza în mod excep�ional pe de�in�torul Puterii sportive s�-�i exercite 
aceast� putere prin intermediul altei organiza�ii c�reia îi va fi delegat� Puterea Sportiv�. 

Aceast� delega�ie poate fi: 
a) total� (i.e. acoper� toate activit��ile sportive) �i în favoarea unei singure organiza�ii care 

func�ioneaz� pe întregul teritoriu al ��rii. 
b) total� (i.e. acoper� toate activit��ile sportive) �i în favoarea mai multor organiza�ii care 

func�ioneaz� într-o anumit� zon� a ��rii. 
c) par�ial� (i.e. acoper� anumite activit��i sportive) �i în favoarea uneia sau mai multor 

organiza�ii care î�i exercit� puterea pe întregul teritoriu al ��rii. 
Clubul, Asocia�ia sau Federa�ia care a primit autoriza�ia de a-�i delega Puterea Sportiv� va 

r�mâne singurul de�in�tor al Autorit��ii respective �i, în consecin��, va fi singurul organism responsabil 
pentru modul în care este folosit� aceast� Putere. 

Delega�iile sunt temporare. Ele pot fi revocate prin decizie F.I.A.., la cererea de�in�torului sau, 
dac� aceast� cerere este respins�, dup� cum o impune situa�ia. Facilitatea prev�zut� de paragraful a) de 
mai sus nu se acord� Cluburilor, Asocia�iilor �i Federa�iilor Membre de competen�� strict sportiv� 
(Articolul 3.3 din Statut). 
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ARTICOLUL 6 – OBLIGA�IILE MEMBRILOR F.I.A. 
 
 
Cluburile, Asocia�iile �i Federa�iile Membre ale F.I.A., prin însu�i factul c� au fost admise în 

cadrul F.I.A., accept� s� submit� f�r� rezerve la prezentul Statut. Ei î�i asum� aceast� obliga�ie în 
momentul în care depun cerere pentru a deveni membri. De asemenea, ei î�i asum� obliga�ia de a 
impune toate regulamentele F.I.A. �i anexele lor, prev�zute prin acest Statut, în �ara pe care o 
reprezint�. 

O alt� obliga�ie a lor este s� accepte, s� respecte �i s� aplice toate hot�rârile luate �i toate 
sanc�iunile impuse de Curtea de Apel Interna�ional�, Consiliul Mondial pentru Mi�care �i Automobil, 
Consiliul Mondial pentru Sport cu Motor �i Adunarea General�. 

Membrii F.I.A. trebuie s� trimit� la Secretariatul F.I.A. o list� cu grup�rile afiliate �i trebuie s� 
raporteze orice schimb�ri operate asupra acestei liste. Pot accepta în calitate de grup�ri afiliate numai 
acele organisme care ader� la prezentul Statut, la regulamentele generale ale F.I.A. �i la anexele 
aferente. 

În ��rile reprezentate în cadrul F.I.A., Conven�iile privind documentele vamale F.I.A. vor fi 
rezervate membrilor ei. Organiza�iile aflate sub inciden�a Articolului 3.3) nu beneficiaz� de aceste 
Conven�ii. 

 
ARTICOLUL 7 – STRUCTURA F.I.A. 
 
Structura F.I.A.. este urm�toarea: 
• Pre�edinte; 
• Adunarea General�; 
• Comitetul alc�tuit din Consiliul Mondial pentru Mi�care �i Automobil �i Consiliul Mondial 

pentru Sport cu Motor; 
• Senat 
• Structurile denumite Regiuni pentru Mi�care �i Automobil, alc�tuite în concordan�� cu 

prevederile Articolului 20 din prezentul statut; 
• Comisia Istoric� Interna�ional� a F.I.A.; 
• Comisiile specializate pentru Sportul cu motor; 
• Orice alt� comisie sau sub-comisie temporar� sau permanent� pe care Consiliul Mondial de 

specialitate decide s� o înfiin�eze; 
• Curtea de Apel Interna�ional� 
• Secretariatul 
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 Membrii Comisiilor de specialitate vor fi ale�i de c�tre Adunarea General�, iar Pre�edin�ii 
respectivelor Comisii vor fi numi�i de c�tre Consiliul Mondial de specialitate. 
 Membrii Comisiei Istorice Interna�ionale vor fi ale�i de c�tre Adunarea General�, iar 
Pre�edintele acestei Comisii va fi numit de c�tre Senat. 
 F.I.A.. este condus� de c�tre Comitet, în condi�iile prev�zute de Articolul 12, sub controlul 
Adun�rii Generale, �i administrat� de c�tre Pre�edinte, care este asistat de Secretarul General 
pentru Mi�care �i Autombil �i de Secretarul General pentru Sport cu Motor. 
 
ARTICOLUL 8 – ADUNAREA GENERAL� 
 
 Adunarea General� a F.I.A.. este compus� din delega�iile Cluburilor, Asocia�iilor �i 
Federa�iilor Membre, conduse de un Pre�edinte sau de un reprezentant al acestuia. 
 Dac� într-una �i aceea�i �ar�, F.I.A. are mai multe Cluburi, Asocia�ii �i Federa�ii Membre, 
acestea pot fi reprezentate de acela�i delegat, în condi�iile în care cel de-al doilea Club afiliat 
apar�ine Clubului, Asocia�iei sau Federa�iei pe care o reprezint� delegatul respectiv. 
 Un Club, o Asocia�ie sau o Federa�ie Membr� care nu poate trimite un delegat la Adunarea 
General� poate fi reprezentat� de Clubul, Asocia�ia sau Federa�ia din alt� �ar�; cu toate acestea, 
nici unei delega�ii nu i se permite s� accepte mai mult de o procur�. 
 În plus, Pre�edintele poate decide s� invite la Adunarea General� orice persoan� care, în 
numele organismului pe care îl reprezint� sau în nume personal, î�i poate aduce o contribu�ie 
însemnat� în cadrul Adun�rii Generale. 
 Adunarea General� Ordinar� este �inut� anual la Sediul Central al F.I.A.. Aceast� Adunare 
va stabili în fiecare an data �i locul de desf��urare a urm�toarei Adun�ri.    
 Adunarea General� Anual� poate decide s� organizeze, în decursul anului, întruniri ale 
Adun�rii Generale Extraordinare, pentru care va stabili de asemenea data �i locul de 
desf��urare. 
 Mai mult decât atât, fie la solicitarea explicit� a Cluburilor, Asocia�iilor sau Federa�iilor 
din cel pu�in o cincime din ��rile reprezentate în cadrul F.I.A.., fie pe baza unei rezolu�ii a 
Senatului, Pre�edintele poate convoca la Sediul Central al F.I.A.. o Adunare General� 
Extraordinar�, care va avea loc în decurs de 3 luni de la solicitare sau de la luarea deciziei �i 
care trebuie s� aib� o agend� de lucru bine stabilit�. La aceast� agend� obligatorie, fiecare 
dintre Consiliile Mondiale ale   
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F.I.A. poate ad�uga orice articol care merit� dezb�tut în cadrul Adun�rii Generale 
Extraordinare. 
 Convoc�rile la Adun�rile Generale vor fi trimise Pre�edin�ilor Cluburilor, Asocia�iilor �i 
Federa�iilor Membre cu dou� luni înainte de data stabilit� pentru întrunire. Aceast� perioad� 
este redus� la o lun� �i jum�tate pentru convoc�rile la Adun�rile Generale Extraordinare, care 
vor fi înso�ite de agenda complet� a întrunirii. 
 
ARTICOLUL 9 – TERMENII DE REFERIN�� AI ADUN�RII GENERALE 
 
 Adunarea General� are drepturi supreme. Principalii ei termeni de referin�� sunt urm�torii: 
1) s� determine amplasarea Sediului Central al F.I.A. 
2) s� aprobe rapoartele anuale ale Consiliului Mondial pentru Mi�care �i Automobil �i ale 

Consiliului Mondial pentru Sport cu Motor. 
3) s� aprobe eviden�a contabil� a anului financiar precedent �i s� aloce bugetul pentru anul 

urm�tor. 
4) s� aleag�, prin majoritate simpl� a voturilor exprimate, Pre�edintele F.I.A. din lista de 

candida�i propu�i pe listele Cluburilor, Asocia�iilor �i Federa�iilor afiliate. 
Dac� exist� mai mult de 2 candida�i, se va aplica sistemul prin care candidatul care a ob�inut 

cel mai mic num�r de voturi pe fiecare list� electoral� succesiv� este respins. 
În cazul egalit��ii de voturi, Comitetul se va întruni pentru a vota prin vot secret. Dac� �i în 

urma acestui vot, candida�ii se afl� tot la egalitate, Pre�edintele care se retrage va avea votul 
decisiv, indiferent dac� a participat sau nu la alegeri. 
5) s� aleag�, prin majoritate simpl� a voturilor exprimate: 
i) 24 de membri, al�ii decât membrii de drept, ai Consiliului Mondial pentru Mi�care �i 

Automobil, dintre care 11 membri trebuie s� fie din Regiunea I, 6 din Regiunea II, 4 din 
Regiunea III �i 3 din Regiunea IV. Dintre ace�ti membri ai Consiliului Automobilistic 
International se vor alege 7 vice-pre�edin�i ai F.I.A.. 

ii) 21 de membri, al�ii decât membrii de drept, ai Consiliului Mondial pentru Sport cu 
Motor, dintre care se vor alege 7 vice-pre�edin�i ai F.I.A.. 

6) s� aleag�, prin majoritate simpl� a voturilor exprimate �i la propunerea Pre�edintelui F.I.A., 
a Adjunctului Pre�edintelui pentru Mi�care �i Automobil, a Adjunctului Pre�edintelui pentru 
Sport cu Motor �i al�i 6 membri ai  
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Senatului, dintre care 3 vor fi ale�i membri ai Consiliului Mondial pentru Mi�care �i Automobil, 
iar 3 vor fi ale�i membri ai Consiliului Mondial pentru Sport cu Motor. 

Adjunctul Pre�edintelui �i cei 3 membri ai Consiliului Mondial pentru Mi�care �i 
Automobil trebuie s� provin� din Regiuni diferite.  
 Adjunc�ii Pre�edintelui astfel ale�i vor conduce Consiliile Mondiale în absen�a 
Pre�edintelui F.I.A. �i sub îndrumarea sa. 
7) s� aleag� anual, prin majoritate simpl� a voturilor exprimate, o treime din Membri Titulari 

ai Cur�ii de Apel Interna�ionale, precum �i o treime din Membri Adjunc�i, la propunerea 
Comitetului. 

8) s� aleag�, o dat� la 4ani, prin majoritate simpl� a voturilor exprimate, Secretarul General al 
Cur�ii de Apel Interna�ionale, la propunerea comun� a Consiliului Automobilstic 
Interna�ional �i a Consiliului Mondial pentru Sport cu Motor. 

9) s� aleag� anual, prin majoritate simpl� a voturilor exprimate, Membrii Comisiilor Sportive, 
la propunerea Consiliului Mondial pentru Mi�care �i Automobil �i Membrii Comisiei 
Istorice Interna�ionale a F.I.A., la propunerea Senatului. 

10) s� aprobe, prin majoritate simpl� a voturilor exprimate, Calendarul Sportiv Interna�ional, la 
propunerea Consiliului Mondial pentru Mi�care �i Automobil. 

11) s� aprobe amendamentele la Statutul F.I.A.. �i propunerile Comitetului privind acceptarea 
noilor Membri ai F.I.A., demiterea sau excluderea unor Membri din F.I.A.. �i orice sanc�iuni 
care ar putea fi aplicate. 

12) s� aprobe Regulamentele Interne ale F.I.A.. 
13) s� modifice Codul Sportiv Interna�ional, la propunerea Consiliului Mondial pentru Sport cu 

Motor. 
 
ARTICOLUL 10 – AGENDA ADUN�RII GENERALE 
 
 Agenda Adun�rii Generale va fi trimis� Cluburilor, Asocia�iilor �i Federa�iilor Membre cu 35 
de zile înainte de data stabilit� pentru întrunire. Aceasta va fi înso�it� de un raport cu privire la 
propunerile care vor fi înmânate Adun�rii Generale spre aprobare. 
 Agenda trebuie s� men�ioneze clar ce Cluburi, Asocia�ii sau Federa�ii au drept de vot. 
 Ca s� fie inclus în Agenda Adun�rii Generale Ordinare, orice articol trebuie s� ajung� la 
Secretariatul F.I.A.. cu cel pu�in 6 s�pt�mâni înainte de data stabilit� pentru întrunire, cu excep�ia 
propunerilor pe care Pre�edintele le consider� extrem de interesante �i de urgente �i care necesit� 
aprobarea majorit��ii Membrilor. 
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 Propunerile înscrise în Agend� trebuie s� fie suficient de detaliate pentru a permite o evaluare 
preliminar� a situa�iei. 

Orice propunere privind amendamente la Statut trebuie s� fie înscris� în Agenda de baz� �i 
trimis� tuturor Membrilor cu 35 de zile înaintea întrunirii. Nici o propunere de acest fel nu poate fi 
ad�ugat� în Agend� în timpul întrunirii Adun�rii Generale. 

 
ARTICOLUL 11 – VOTUL LA ADUNAREA GENERAL� 
 
Cluburile, Asocia�iile �i Federa�iile care au competen�� atât sportiv�, cât �i automobilistic� 

(Articolul 3.1) au câte dou� voturi fiecare, dar î�i vor exercita numai câte un vot la fiecare alegere sau 
decizie privind exclusiv sportul cu motor �i câte un vot la fiecare alegere sau decizie privind exclusiv 
automobilismul. 

Cluburile, Asocia�iile �i Federa�iile care nu de�in Puterea Sportiv� (Articolul 3.2) vor avea 
fiecare câte un vot, pe care nu-l vor putea exercita în cadrul alegerilor sau deciziilor care vizeaz� 
exclusiv sportul cu motor. Dac� se întâmpl� ca o �ar� s� fie reprezentat� de mai mult de un Club, 
Asocia�ie sau Federa�ie care se ocup� de mi�care �i automobil, atunci acestea vor trebui s� cad� de 
acord asupra votului ce trebuie restituit. Dac� nu ajung la nici un acord, va fi exprimat un vot în alb. 

Cluburile, Asocia�iile �i Federa�iile care au competen�� exclusiv sportiv� (Articolul 3.3) vor 
avea fiecare câte un vot, pe care nu-l vor putea exercita în cadrul alegerilor sau deciziilor care vizeaz� 
exclusiv mi�carea �i automobilul. 

Deciziile Adun�rilor Generale, atât ordinare, cât �i extraordinare, vor fi luate de c�tre o 
majoritate absolut�, cu excep�ia cazurilor prev�zute de Articolul 9, în care o majoritate simpl� este 
suficient�. În caz de egalitate, Pre�edintele va avea votul decisiv. 

Majoritatea absolut� este un num�r de voturi mai mare decât jum�tate din num�rul de ��ri 
membre reprezentate direct sau prin procur�. Majoritatea simpl� înseamn� mai multe voturi pentru 
decât împotriv�. 

Voturile privind articolele ad�ugate în Agend� vor fi valabile numai dac� cel pu�in jum�tate 
dintre Membri sunt reprezenta�i la întrunire. 

Num�rul voturilor exprimate pentru fiecare candidat va fi anun�at în plen �i consemnat în 
procesul verbal. 

Pentru Adunarea General�, cvorumul este stabilit la o treime din ��rile Membre cu drept de vot. 
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ARTICOLUL 12 – COMITETUL 
 
1) Componen�a: Comitetul F.I.A.. este compus din Pre�edintele F.I.A., Pre�edintele Senatului, 
Membrii Consiliului Mondial pentru Mi�care �i Automobil �i ai Consiliului Mondial pentru 
Sport cu Motor; cele dou� Consilii se vor întruni separat. Cu toate acestea, ori de câte ori 
consider� necesar �i cel pu�in o dat� pe an, Pre�edintele F.I.A.. convoac� o întrunire comun�.   
 Dac� unul dintre Membrii Comitetului ales de Adunarea General� devine Pre�edinte al 
F.I.A.., Cluburile, Asocia�iile �i Federa�iile, care au f�cut propunerile pe baza c�rora a fost 
întocmit� lista de candida�i ce con�inea �i numele s�u, trebuie s� propun� înainte de urm�toarea 
Adunare General� o personalitate care s� duc� la bun sfâr�it mandatul pe care trebuia s�-l 
îndeplineasc� Pre�edintele F.I.A.. 
 Membrii Consiliului Mondial pentru Mi�care �i Automobil �i Membrii Consiliului 
Mondial pentru Sport cu Motor î�i vor p�stra func�iile pe toat� durata mandatului. 
 Dac�, în timpul mandatului, un Membru al Comitetului sau al oric�rui alt organism al 
F.I.A.. înceteaz� s� apar�in� delega�iei Clubului, Asocia�iei sau Federa�iei sale, mandatul s�u va 
fi încheiat „ipso facto”. 
2) Membrii ale�i ai fiec�rui Consiliu Mondial: Membrii ale�i de c�tre Adunarea General�, al�ii 
decât Pre�edintele F.I.A.., trebuie s� apar�in� delega�iilor Cluburilor, Asocia�iilor �i Federa�iilor 
respective �i trebuie s� fie propu�i în scris de c�tre acestea. Ei vor fi ale�i pe 4 ani, cu excep�ia 
situa�iilor prev�zute de Articolul 22: Întreruperea Mandatului, putând s� fie reale�i. 
3) Pre�edin�ii Comisiilor: Pre�edin�ii Comisiilor F.I.A.., care nu sunt membri ai Consiliului 
Mondial, pot fi invita�i s� participe la întrunirile Consiliului respectiv, dar f�r� a avea drept de 
vot. 
4)Convocarea: Convoc�rile la întrunirile Consiliilor Interna�ionale vor fi trimise de c�tre 
Pre�edintele F.I.A.. Membrilor cu nu mai pu�in de 30 de zile înainte de întrunire, cu excep�ia 
situa�iilor de urgen��, când acest interval de timp poate fi redus la 10 zile 
5)Votul la Comitetele �i Comisiile Mondiale: Deciziile Comitetelor �i Comisiilor Mondiale vor 
fi luate de majoritatea absolut�; în caz de egalitate, Pre�edintele (sau, în absen�a acestuia, 
Adjunctul de specialitate) va avea votul decisiv. 
Orice Titular Delegat la Consiliul Mondial, care nu poate vota personal, îl poate mandata prin 
procur� pe adjunctul s�u sau pe orice alt Membru s�-l reprezinte în Consiliu. Fiecare Membru 
poate primi o singur� astfel de procur�. 
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6)Prezentarea Eviden�ei Contabile: Fiecare Consiliu Mondial va prezenta spre aprobarea Adun�rii 
Generale Anuale eviden�a contabil� a anului financiar precedent �i schi�a de buget pentru anul financiar 
urm�tor, pe baza raportului Senatului. 

 
ARTICOLUL 13 – CONSILIUL MONDIAL PENTRU MI�CARE �I AUTOMOBIL 

 
Consiliul Mondial pentru Mi�care �i Automobil este compus din: 

• Pre�edintele F.I.A..; 
• Adjunctul Pre�edintelui; 
• 7 Vice-Pre�edin�i; 
• 17 Membri; 
în total 26 de membri, dintre care 24, cu excep�ia Pre�edintelui �i a Adjunctului s�u, trebuie s� 
fie de na�ionalit��i diferite �i s� reprezinte cele 4 Regiuni Automobilistice, în concordan�� cu 
prevederile Articolului 9, paragraful 5.i. 
 
 

ARTICOLUL 14 – CONSILIUL MONDIAL PENTRU SPORT CU MOTOR 
 

Consiliul Mondial pentru Sport cu Motor este compus din: 
• Pre�edintele F.I.A..; 
• Adjunctul Pre�edintelui; 
• 7 Vice-Pre�edin�i; 
• 17 Membri; 
în total 26 de membri, care trebuie s� fie cet��eni ai unei ��ri cu cel pu�in un eveniment inclus în 
Calendarul Sportiv Interna�ional pe anul în curs �i dintre care 21, cu excep�ia Pre�edintelui, a 
Adjunctului s�u �i a 3 Membri de drept, trebuie s� fie de na�ionalit��i diferite. 
Karting: Aceste activit��i sportive vor fi conduse de Comisia Interna�ional� de Karting (C.I.K.), 
care este una dintre Comisiile Sportive ale F.I.A.. �i are autonomia necesar� în aceast� privin�� 
(în virtutea articolului 21 – 5 din statut). 
Pre�edintele C.I.K., Pre�edintele Comisiei Sportive a Constructorilor F.I.A.. �i reprezentantul 
Constructorilor de Ma�ini de Formula Unu sau Pre�edintele Asocia�iei Constructorilor de 
Ma�ini de Formula Unu, numi�i de Consiliul Mondial pentru Sport cu Motor, sunt Membri ai 
acestui Consiliu. Pentru chestiunile privind Formula Unu, votul Pre�edintelui Comisiei 
Constructorilor  
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poate fi exercitat de c�tre o alt� persoan�, dac� astfel a fost prev�zut în acordurile care stabilesc 
regulile pentru Campionatul Mondial de Formula Unu. 
Nici un membru al Consiliului Mondial pentru Sport cu Motor care reprezint� interesele din 
Formula Unu nu va avea dreptul s� participe la deciziile privind autorizarea unei noi serii 
interna�ionale. 
 
 
ARTICOLUL 15 – TERMENII DE REFERIN�� PENTRU CONSILIUL MONDIAL 
PENTRU MI�CARE �I AUTOMOBIL 
 
1) S� vizeze extinderile în zona automobilismului, privind Cluburile Membre �i pe membrii 

acestora, s� primeasc� rapoarte asupra activit��ii Consiliilor Regionale, s� aib� în vedere 
activit��ile propuse la nivel interna�ional de c�tre organismele �i agen�iile interna�ionale, s� 
vizeze dezvoltarea serviciilor oferite de Cluburile Membre, s� emit� recomand�ri asupra 
problemelor prioritare �i s� coordoneze activit��ile comune ale Cluburilor Membre la nivel 
regional �i interna�ional. 

2) S� propun�, împreun� cu Consiliului Mondial pentru Sport cu Motor, Membrii Cur�ii de 
Apel Interna�ionale, ale�i în conformitate cu prevederile Articolului 23. 

3) S� aprobe stabilirea Regiunilor pentru Mi�care �i Automobil în conformitate cu prevederile 
Articolului 20. 

4) S� administreze fondurile prev�zute de buget pentru efectuarea activit��ilor de mi�care �i 
automobil. 

5) S� ia deciziile cerute de Conducerea F.I.A.. în domeniile automobilistice care nu fac 
obiectul Adun�rii Generale. 

6) S� alc�tuiasc�, dac� este necesar, Comisii Permanente sau Ad Hoc sau Grupuri de Lucru 
care s� asiste la lucr�rile Consiliului Mondial. 

7) S� prezinte Adun�rii Generale recomand�rile pentru acceptarea sau excluderea Membrilor 
F.I.A.., precum �i pentru sanc�iunile care trebuie impuse. 

8) S� prezinte Adun�rii Generale un raport anual. 
9) S� propun� Adun�rii Generale personalit��ile c�rora le poate fi conferit titlul de „Pre�edinte 

de Onoare”, „Vice-Pre�edinte de Onoare” sau „Membru de Onoare” al F.I.A.. sau al 
Comisiilor sale. 

10) S� stabileasc� Regulamentele Interne ale F.I.A.. privind activit��ile automobilistice �i s� 
ob�in� aprobarea Adun�rii Generale. 
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11) S� autorizeze delega�ia pentru un organism sau asocia�ie interna�ional� privind documentele 

vamale interna�ionale. 
12) S� propun� chestiunile legate de activit��ile de mi�care �i automobil care trebuie dezb�tute 

de c�tre Adunarea General�. 
13) Dac� Consiliul Mondial pentru Mi�care �i Automobil consider� c� interesele F.I.A. nu sunt 

ap�rate corespunz�tor, într-o �ar� anume sau pe un anumit teritoriu, Consiliul, dup� o 
consultare prealabil� cu organiza�iile afiliate F.I.A., poate s� ia toate m�surile pe care le 
consider� necesare pentru ca �ara sau teritoriul respectiv s� beneficieze de o reprezentare 
eficient� în cadrul organismelor F.I.A. 

14) Consiliul Mondial pentru Mi�care �i Automobil va fi convocat de c�tre Pre�edintele F.I.A. 
ori de câte ori va fi necesar �i nu mai pu�in de dou� ori pe an. 

 
ARTICOLUL 16 – TERMENII DE REFERIN�� PENTRU CONSILIUL MONDIAL 
PENTRU SPORT CU MOTOR 
 
1) S� verifice dac� Statutul �i Codul Sportiv Interna�ional sunt aplicate. 
2) S� se ocupe de chestiunile sportive pe care Adunarea General� i le-a încredin�at spre 

rezolvare. 
3) S� se ocupe de chestiunile care nu sufer� amânare pân� la întrunirea Adun�rii Generale a 

F.I.A.. 
4) S� ia deciziile cerute de Conducerea F.I.A.. în domeniile sportive care nu sunt rezervate 

Adun�rii Generale. 
5) S� administreze fondurile alocate de la buget pentru activit��ile sportive. 
6) S� distribuie Comisiilor Sportive sarcinile pe care trebuie s� le îndeplineasc�, s� ia decizii 

privind rapoartele acestor Comisii �i s� le înmâneze Membrilor F.I.A.. 
7) S� prezinte Adun�rii Generale recomand�rile pentru acceptarea sau excluderea Membrilor 

F.I.A.., precum �i pentru sanc�iunile care trebuie impuse. 
8) S� studieze Codul Sportiv Interna�ional cu privire la posibilele modific�ri care ar trebui 

propuse Adun�rii Generale. 
9) S� aprobe Regulamentele �i lista curselor din cadrul Campionatelor, Cupelor, Întrecerilor �i 

Trofeelor F.I.A..�i s� recunoasc� rezultatele acestora. 
10) S� propun� Adun�rii Generale personalit��ile c�rora le poate fi conferit titlul de „Pre�edinte 

de Onoare”, „Vice-Pre�edinte de Onoare” sau „Membru de Onoare” al F.I.A.. sau al 
Comisiilor sale. 
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11) S� se asigure c� toate recordurile înregistrate sub jurisdic�ia sa sunt recunoscute cât mai 
repede posibil. 

12) S� solicite �i s� ob�in� aprobarea din partea Adun�rii Generale cu privire la Regulamentele 
Interne ale F.I.A.. pentru activit��ile sportive. 

13) S� propun�, împreun� cu Consiliul Mondial pentru Mi�care �i Automobil, Membrii Cur�ii 
de Apel Interna�ionale �i, ori de câte ori este necesar, un reprezentant al Consiliului Mondial 
pentru Sport cu Motor trebuie s�-�i exprime opinia cu privire la faptele petrecute sub 
jurisdic�ia sa. 

14) S�-i propun� Adun�rii Generale pe Membrii Comisiilor Sportive; s� numeasc� Pre�edin�ii 
Comisiilor. 

15) S� întocmeasc� regulat rapoarte c�tre Adunarea General� Anual� a F.I.A.. cu privire la 
activit��ile Consiliului Mondial pentru Sport cu Motor. 

16) Consiliul Mondial pentru Sport cu Motor poate, dac� este necesar, s� includ� în anumite 
Comisii Sporive reprezentan�i ai altor organisme sociale interna�ionale preocupate de 
sportul cu motor, propunându-i în prealabil Adun�rii Generale. Aceste persoane vor 
participa în calitate de consilieri, f�r� drept de vot, dup� o în�elegere preliminar� cu A.C.N.-
ul sau A.S.N.-ul din �ara respectiv�.  

17) Consiliul Mondial pentru Sport cu Motor poate, în cadrul activit��ilor sportive, s� constituie, 
dac� este necesar, anumite structuri regionale pentru organizarea, desf��urarea �i controlul 
activit��ilor sportive din anumite zone. Fiecare dintre aceste structuri trebuie s� includ� cel 
pu�in un reprezentant al Consiliului Mondial pentru Sport cu Motor, ales în condi�iile 
stabilite de Regulamentele Interne ale F.I.A.. 

18) Consiliul Mondial pentru Sport cu Motor va fi convocat de Pre�edinte ori de câte este 
necesar �i nu mai pu�in de trei ori pe an. 

19) Dac� Consiliul Mondial pentru Sport cu Motor consider� c� interesele F.I.A.. nu sunt 
ap�rate corespunz�tor, într-o �ar� anume sau pe un anumit teritoriu, Consiliul, dup� o 
consultare prealabil� cu organiza�iile afiliate F.I.A.., poate s� ia toate m�surile pe care le 
consider� necesare pentru ca �ara sau teritoriul respectiv s� beneficieze de o reprezentare 
eficient� în cadrul organismelor F.I.A. 

 
ARTICOLUL 17 – SENATUL 
 
Senatul este compus din 10 membri, dintre care 4 sunt membri de drept: 
• Fostul Pre�edinte al F.I.A..; 
• Pre�edintele F.I.A..; 
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• Adjunctul Pre�edintelui Consiliului Mondial pentru Mi�care �i Automobil; 
• Adjunctul Pre�edintelui Consiliului Mondial pentru Sport cu Motor; 
�i al�i 6 membri ale�i de c�tre Adunarea General� în conformitate cu prevederile Articolului 9 – 
6) din Statut. 
Unul dintre ace�ti 10 membri va fi ales Pre�edinte al Senatului în conformitate cu prevederile 
Articolului 19. 
La propunerea Pre�edintelui s�u, Senatul poate invita al�i Membri s� i se al�ture la studierea 
chestiunilor specifice. Ace�ti Membri suplimentari nu au drept de vot. 
Senatul va lua toate deciziile cerute de conducerea F.I.A.. �i se va ocupa de problemele urgente. 
Toate deciziile trebuie aprobate de Consiliul Mondial de specialitate sau de Comitet. 
Senatul va numi anual 3 dintre membrii s�i (dar nu pe Pre�edintele F.I.A.. sau pe Adjunctul s�u) 
în Comitetul de Control care va examina în detaliu eviden�ele contabile ale F.I.A.. �i va �ine 
leg�tura cu contabilii s�i. 
La îndrumarea Comitetului de Control, Senatul va încheia eviden�ele contabile pentru ultima 
perioad�, va preg�ti schi�a de buget ce trebuie înmânat� Consiliilor Mondiale, va propune un 
buget consolidat �i va verifica administrarea bugetului. Va studia �i va supraveghea toate 
aspectele ce �in de domeniul financiar al F.I.A.. în general. 
La cererea Comitetului sau din proprie ini�iativ�, Senatul va studia de asemenea toate 
problemele ca �in de politica general� a F.I.A.. Toate recomand�rile sale vor fi trimise 
Pre�edintelui F.I.A.. 
Senatul va convoca, dac� este necesar, un Sub-Comitet pentru Promovare Comercial�, care va 
avea urm�torii termeni de referin��: 
• S� ia în considerare toate propunerile comerciale �i de publicitate pentru campionatele 

F.I.A.. �i seriile sus�inute de promotori, la sfatul Comisiilor sportive de specialitate ale 
F.I.A.; 

• S� examineze astfel de propuneri pentru a se asigura c� sunt conforme cu politica 
competi�ional� �i evit� conflictele comerciale sau de interese; 

• S� fac� recomand�ri pe baza unor astfel de propuneri c�tre Consiliul Mondial pentru Sport 
cu Motor, înainte de aprobarea respectivelor serii sau campionate. 

În fiecare an, Senatul îi va propune Adun�rii Generale pe Membrii Comisiei Istorice 
Interna�ionale a F.I.A.. – care va include �i un candidat nominalizat de c�tre FIVA – �i-l va 
numi pe Pre�edintele acestei Comisii. 
Senatul va fi convocat de c�tre Pre�edintele s�u ori de câte ori este necesar �i cel pu�in de dou� 
ori pe an. 
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Deciziile Senatului vor fi luate prin majoritate absolut�. În caz de egalitate, Pre�edintele F.I.A.. 
va avea votul decisiv. 
 
ARTICOLUL 18 – ACADEMIA F.I.A.. 
 
Academia va avea 8 membri, dintre care 2 sunt membri de drept: 
• Fostul Pre�edinte al F.I.A..; 
• Pre�edintele F.I.A..; 
�i al�i 6 membri ale�i de c�tre Adunarea General� la propunerea Senatului. 
Unul dintre ace�ti 8 membri va fi ales Pre�edinte al Academiei pentru un mandat de doi ani, 
prin majoritatea absolut� a voturilor exprimate de membrii Academiei �i la propunerea 
Pre�edintelui F.I.A.. 
Academia va decide acordarea premiilor pentru merite deosebite persoanelor sau organiza�iilor 
implicate în sportul cu motor �i automobilism, la propunerile f�cute de cluburile afiliate �i de 
membrii Consiliului Mondial pentru Mi�care �i Automobil �i ai Consiliului Mondial pentru 
Sport cu Motor. 
Academia va fi convocat� de c�tre Pre�edintele ei ori de câte ori este necesar �i cel pu�in o dat� 
pe an. 
Academia va adopta propriile regulamente interne �i î�i va putea numi o Comisie de Exper�i 
care s� o asiste în activitate. 
 
ARTICOLUL 19 – PRE�EDINTELE –ADJUNCTUL PRE�EDINTELUI – VICE-
PRE�EDIN�II 
 
Pre�edintele F.I.A.. este ales de c�tre Adunarea General�, pentru un mandat de 4 ani, dintre 
candida�ii propu�i de Cluburile, Asocia�iile �i Federa�iile Membre. Pre�edintele poate fi reales. 
Pre�edintele Senatului este ales pentru un mandat de 2 ani, printr-o majoritate absolut� a 
voturilor exprimate de membrii Senatului �i la propunerea Pre�edintelui F.I.A. El poate fi 
reales. El trebuie s� fie o personalitate marcant� a F.I.A.., cu o bogat� experien�� în activit��ile 
F.I.A.., atât în domeniile turistic �i automobilistic, cât �i în domeniul Sportului cu Motor. 
Adjunctul Pre�edintelui fiec�rui Consiliu Mondial �i ceilal�i 6 membri ai Senatului vor fi ale�i 
de Adunarea General� pentru un mandat de 4 ani �i pot fi reale�i. 
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Vice-Pre�edin�ii F.I.A. vor fi ale�i de c�tre Adunarea General� pentru un mandat de 4 ani �i pot 
fi reale�i.  
Pre�edintele F.I.A.. va fi �i Pre�edintele de drept al fiec�rui Consiliu Mondial. 
 
ARTICOLUL 20 – REGIUNILE DE MI�CARE �I AUTOMOBIL 
 
1) Cele 4 Regiuni de Mi�care �i Automobil sunt: 
Regiunea I – Europa, Orientul Mijlociu �i Africa 
Regiunea II – Asia-Pacific 
Regiunea III – America de Nord 
Regiunea IV – America de Sud 
 
2) Fiecare regiune va adopta Statutele Regionale. Aceste statute �i toate amendamentele lor 
trebuie aprobate de c�tre Consiliul Mondial pentru Mi�care �i Automobil �i ratificate de c�tre 
Adunarea General� a F.I.A.. Statutele Regionale nu trebuie s� con�in� nici o prevedere care 
contravine statutelor F.I.A.. 
3) Posibilitatea de a deveni membru al Regiunii este oferit� oric�rui Membru F.I.A. A.C.N. 
(Articolul 3.1) sau Club Membru (Articolul 3.2) din regiunea respectiv�. 
4) Fiecare Regiune î�i va alege un Consiliu Regional �i un Pre�edinte. Regiunea poate de 
asemenea s�-�i propun� reprezentan�ii la Consiliul Mondial pentru Mi�care �i Automobil pentru 
a fi ale�i de c�tre Adunarea General�. 
5)Fiecare Regiune î�i poate stabili în mod autonom bugetul rezultat din contibu�iile Cluburilor 
ei Membre. Responsabilitatea legal� �i financiar� a F.I.A.. nu poate fi în nici un fel invocat� sau 
implicat� în acordurile sau divergen�ele Regiunii. 
6) Fiecare Regiune poate organiza activit��i comune ale Cluburilor ei Membre, dac� acestea 
sunt conforme atât cu obiectivele F.I.A.. stipulate în Articolul 2, cât �i cu politica general� a 
Federa�iei, stabilit� de c�tre Consiliul Mondial pentru Mi�care �i Automobil �i Adunarea 
General�. 
7)Fiecare Consiliu Regional poate stabili, dac� este necesar, Consilii, Comisii �i Grupuri de 
Lucru Sub-Regionale Permanente sau Ad Hoc, care s� îl asiste în activitate.    
9) Fiecare Regiune va face un raport (cel pu�in) anual asupra activit��ilor sale, adresat 

Consiliului Mondial pentru Mi�care �i Automobil. 
10) O Regiune nu poate fi desfiin�at� decât prin votul Adun�rii Regionale Extraordinare, la care 

trebuie s� fie prezen�i cel pu�in dou� treimi din membrii  
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activi sau reprezentan�ii acestora, printr-o majoritate a voturilor valabil exprimate. Statutele 
Regionale vor stabili procedura ce trebuie aplicat�. În cazul desfiin��rii unei Regiuni, 
reprezentan�ii ei ale�i î�i pierd mandatele, iar Secretarul General pentru Mi�care �i Automobil al 
F.I.A., cu sprijinul Consiliului Mondial pentru Mi�care �i Automobil, va trebui s� ia m�surile 
necesare pentru a men�ine structura regional� interimar�. Acolo unde nu este posibil� 
reînfiin�area Regiunii, Adunarea General�, la recomandarea Consiliului Mondial pentru Mi�care 
�i Automobil, va reevalua situa�ia structurii regionale a F.I.A. �i va decide reîmp�r�irea sa. 

 
ARTICOLUL 21 – COMISIILE SPORTIVE 
 

1) Consiliului Mondial pentru Sport cu Motor va fi asistat în activit��ile sale de o serie de Comisii 
Sportive de specialitate �i de Grupuri de Lucru afiliate fie respectivelor comisii, fie direct 
Consiliului. Pre�edin�ii �i Membrii Comisiilor Sportive vor fi ale�i anual de c�tre Adunarea 
General� la propunerea Consiliului Mondial pentru Sport cu Motor. Ace�tia vor putea fi reale�i. 

Printre Comisiile Sportive se include urm�toarele: 
• Comisia Medical� 
• Comisia Tehnic� 
• Comisia de Raliuri 
• Comisia de Calendar 
• Comisia Istoric� pentru Sport cu Motor 
• Comisia Off-road 
• Comisia de Vitez� în Coast� 
• Comisia de Formula Unu 
• Comisia de Circuite 
• Comisia de Securitate 
• Comisia Constructorilor Sportivi 
• Comisia de Recorduri 
• Comisia de Touring Car 
• Comisia de Energie Solar� �i alte Energii Alternative 
• Comisia de Drag-Racing 
• Comisia de Cross-country Rally 
• Comisia de Sport Car 
• Comisia de Curse de Camioane 
• Comisia pentru Campionatul Mondial de Raliuri 
• Comisia Interna�ional� de Karting (C.I.K) 
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•  Comisia GT 
 

2) Comisiile Sportive vor fi înfiin�ate sau desfiin�ate de c�tre Consiliul Mondial pentru Sport cu 
Motor, iar func�iile lor vor fi stabilite prin Regulamentele Interne ale F.I.A.. 

3) Comisiile Sportive se vor întruni dup� un program stabilit cu acordul Pre�edintelui F.I.A.. �i ori de 
câte ori este necesar pentru buna îndecu drepturi deplinere a misiunii lor. Num�rul �i data acestor 
întruniri nu trebuie neap�rat s� coincid� cu cele ale Consiliului Mondial pentru Sport cu Motor. 

4) Comisia Constructorilor Sportivi va include constructori care au cel pu�in o ma�in� omologat� de 
c�tre F.I.A.. Pre�edintele ei va fi numit de c�tre Consiliul Mondial pentru Sport cu Motor. Structura 
ei intern�, modul de func�ionare �i termenii de referin�� ai Membrilor ei vor fi stabilite de 
Regulamentele Interne ale F.I.A.. 

5) Obiectul Comisiei Interna�ionale de Karting (C.I.K.) este s� dezvolte, s� promoveze, s� coordoneze, 
s� supervizeze �i s� administreze activit��ile mondiale cu privire la karting. 
Acest obiectiv este atins de: o Conferin�� Plenar� cu to�i membrii afilia�i la C.I.K.; un Comitet 
Executiv �i un Birou Preziden�ial numite pe 4 ani de c�tre Consiliul Mondial pentru Sport cu Motor 
la propunerea Conferin�ei Plenare; comitete, sub-comitete �i grupuri de lucru, precum �i un 
secretariat de specialitate. 
Consiliul Mondial pentru Sport cu Motor are dreptul de a revoca orice decizie sau rezolu�ie 
formulate de c�tre Comitetul Executiv sau Conferin�a Plenar� a CIK; toate aceste decizii �i rezolu�ii 
trebuie prezentate în cadrul unui raport. 
CIK adopt� anual �i trimite spre aprobare Consiliului Mondial pentru Sport cu Motor un raport 
financiar complet, incluzând un buget care s� acopere toate activit��ile CIK. 
Regulile care stabilesc organizarea �i atribu�iile CIK, precum �i desf��urarea întrunirilor diferitelor 
organisme ale acestuia sunt stabilite prin regulamente interne. 
 
 
ARTICOLUL 22 – ÎNTRERUPEREA MANDATULUI 
 
Dac�, din vreunul dintre motivele enumerate mai jos – deces, retragere voluntar� sau p�r�sirea 
delega�iei Clubului s�u –, un Membru al Comitetului nu-�i poate duce la îndecu drepturi deplinere 
mandatul, locul vacant va fi ocupat, prin alegeri sus�inute la urm�toarea Adunare General�, pân� la 
expirarea termenului. În cazul comisiilor, locul vacant va fi ocupat prin cooptare. 
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ARTICOLUL 23 – CURTEA DE APEL INTERNA�IONAL� 
 
Componen��: Curtea de Apel Interna�ional� are cel mult 18 Membri Titulari de na�ionalit��i 
diferite, la care se adaug� un num�r egal de Membri Adjunc�i de aceea�i na�ionalitate cu Membrii 
Titulari. Ei trebuie s� constituie un organism interna�ional, cu competen�� atât sportiv�, cât �i 
juridic�. Ei vor fi ale�i pe 3 ani la propunerea comun� a Consiliulul Mondial pentru Sport cu Motor 
�i a Consiliului Mondial pentru Mi�care �i Automobil. O treime dintre Membrii Titulari �i Adjunc�ii 
lor vor fi ale�i în fiecare an de c�tre Adunarea General�. 
Secretarul General al ICA: Secretarul General al Cur�ii de Apel Interna�ionale va fi ales pentru a 
convoca audierile Cur�ii. Secretarul General al ICA va fi ales pentru 4 ani de c�tre Adunarea 
General� la propunerea comun� a Consiliulul Interna�ional pentru Sport cu Motor �i a Consiliului 
Mondial pentru Mi�care �i Automobil. Secretarul General al ICA va prezenta Adun�rii Generale un 
raport anual cu privire la activit��ile Cur�ii de Apel Interna�ionale. 
Convocarea: Curtea va fi convocat� de c�tre Secretarul General al ICA la primirea unei solicit�ri 
din partea unui Club, Asocia�ie sau Federa�ie membr� (sau membr� asociat�) a F.I.A.. sau direct din 
partea F.I.A.. Curtea nu trebuie neap�rat s� fie convocat� în totalitate. Cu toate acestea, deciziile ei 
nu vor fi valabile decât dac� cel pu�in 3 dintre Membrii ei sunt prezen�i. Membrii din ��rile 
implicate în conflict nu vor participa la dezbateri. 
Pre�edin�ia: Curtea de Apel î�i va alege Pre�edintele la fiecare sesiune. 
Misiuni: Curtea de Apel Interna�ional� are misiunea de a judeca orice disput� sau conflict rezultat 
din aplicarea prezentului Statut, a Statutului organismului guvernat de legea elve�ian� sau de 
regulile stabilite de F.I.A.. De asemenea, are misiunea de a solu�iona orice disput� de natur� 
sportiv� dintre membrii F.I.A.. �i de a audia orice m�rturie pe probleme sportive, care îi este 
încredin�at� de c�tre Pre�edintele F.I.A.. 
Sus�inerea audierilor:  Procedurile urmate de audierile Cur�ii în ceea ce prive�te chestiunile 
sportive sunt f�cute publice, în condi�iile prev�zute de Codul Sportiv Interna�ional. 
Se vor audia: 
1) Apeluri la deciziile Autorit��ilor Sportive Na�ionale �i ale organismelor lor juridice, în acord cu 

prevederile Articolului 180, paragraful 1, din Codul Sportiv Interna�ional. Apelurile f�cute de 
c�tre organizatori, competitori, conduc�tori �i al�i posesori de licen�� pot fi aduse numai de c�tre 
Autorit��ile Sportive Na�ionale de care apar�in. 

2) Apeluri la deciziile luate de comisarii sportivi la care p�r�ile implicate au decis de comun acord 
s� nu trimit� plângere la Curtea de Apel Na�ional� a ��rii în care s-a  
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produs incidentul, ci direct la Curtea de Apel Interna�ional�, cu acordul �i sub supravegherea 
Autorit��ilor Sportive Na�ionale. 
3) Apeluri aduse de Autorit��ile Sportive Na�ionale din partea organizatorilor, competitorilor, 
conduc�torilor �i a altor posesori de licen�� sau a altor persoane sau organiza�ii care au f�cut 
obiectul sanc�iunilor pronun�ate de Consiliul Mondial pentru Sport cu Motor ca urmare a aplic�rii 
prevederilor Articolului 184 din Codul Sportiv Interna�ional. 
Independent de p�r�ile implicate în apel, Curtea de Apel Interna�ional� poate audia orice competitor 
din cadrul Campionatului Mondial al F.I.A.. care solicit� aceasta sau care poate fi direct afectat de 
decizia luat�. 
 
 
 ARTICOLUL 24 – ADMINISTRA�IA 
  
 Problemele administrative intr� în sarcina Sediului Central al F.I.A., c�ruia îi este adresat� toat� 
coresponden�a. 
 Acest secretariat administrativ se afl� sub tutela comun� a Secretarului General pentru Mi�care 
�i Automobil �i a Secretarului General pentru Sport cu Motor, care trebuie s� coreleze opera�iunile 
�i activit��ile acestuia cu cele ale organismului guvernat de legea elve�ian� �i denumit Federa�ia 
Interna�ional� a Automobilului (F.I.A..). 
 Secretarul General F.I.A.. pentru Mi�care �i Automobil �i Secretarul General F.I.A.. pentru 
Sport cu Motor sunt numi�i �i demi�i de c�tre Pre�edintele F.I.A.. în acord cu Consiliul Mondial de 
specialitate. 
 Secretarul General F.I.A. pentru Mi�care �i Automobil particip� la implementarea politicii 
generale a F.I.A., ini�iat� de c�tre Pre�edinte �i încurajat� de c�tre Consiliul Mondial pentru 
Mi�care �i Automobil. El va men�ine leg�tura cu Cluburile afiliate �i cu diversele organiza�ii cu 
care F.I.A. colaboreaz� pe probleme automobilistice. La îndeplinirea sarcinilor sale, va colabora 
îndeaproape cu Regiunile. 

El este responsabil cu îndeplinirea tuturor sarcinilor administrative ale F.I.A.. în ceea ce 
prive�te activit��ile automobilistice. El trebuie de asemenea s� colaboreze cu Secretariatul Sportiv, 
care îl va informa cu privire la activit��ile sale. 
Secretarul General F.I.A. pentru Sport cu Motor particip� la implementarea politicii generale a 
F.I.A., ini�iat� de c�tre Pre�edinte �i încurajat� de c�tre Consiliul Mondial pentru Mi�care �i 
Automobil. El va men�ine leg�tura cu Cluburile afiliate �i cu diversele organiza�ii cu care F.I.A. 
colaboreaz� pe probleme automobilistice. La  
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îndeplinirea sarcinilor sale, va colabora îndeaproape cu secretariatele diferitelor Comisii Sportive 
ale F.I.A.. 

El este responsabil cu îndeplinirea tuturor sarcinilor administrative ale F.I.A. în ceea ce prive�te 
activit��ile automobilistice. El trebuie de asemenea s� colaboreze cu Secretariatul pentru Mi�care �i 
Automobil, care îl va informa cu privire la activit��ile sale. 

Secretarul General F.I.A. pentru Mi�care �i Automobil �i Secretarul General F.I.A. pentru Sport 
cu Motor î�i vor exercita atribu�iile sub supravegherea Pre�edintelui F.I.A.. Ei vor participa la toate 
întrunirile respectivelor organisme F.I.A., în calitate de consultan�i. 

Personalul Secretariatului Administrativ al F.I.A. este angajat, demis �i condus direct de c�tre 
Pre�edintele F.I.A., fiind remunerat direct din bugetul F.I.A.. 

 
ARTICOLUL 25 – FINAN�E 
 
1) Resurse: Resursele F.I.A.. deriv� din: 
a) subscrip�iile anuale pl�tite de c�tre Membri; 
b) venituri �i dobânzi provenite din de�inerea de c�tre F.I.A.. a unor bunuri personale sau 

propriet��i funciare; 
c) orice taxe �i impozite pe care Comitetul �i Adunarea General� decid s� le aplice; 
d) venitul provenit direct sau indirect din activit��ile sportive, inclusiv Campionatul F.I.A.. 
2) Subscrip�ii: Subscrip�ia fiec�rui Membru F.I.A.. poate fi pl�tit� în fiecare an pân� la 31 

martie. Cota este fixat� de c�tre Adunarea General� anual�. 
Pe data de 1 aprilie a fiec�rui an, Pre�edin�ii Cluburilor, Asocia�iilor �i Federa�iilor care înc� 
nu �i-au pl�tit subscrip�iile vor fi anun�a�i c� trebuie s� efectueze aceste pl��i. Cluburile, 
Asocia�iile �i Federa�iile care nu au efectuat plata subscrip�iilor pe anul în curs nu vor avea 
drept de vot în cadrul Adun�rii Generale. 
De asemenea, Cluburile, Asocia�iile �i Federa�iile care, f�r� un motiv considerat întemeiat 
de c�tre Senat, nu �i-au achitat toate obliga�iile financiare pe care le aveau cu 6 luni înainte 
de data Adun�rii Generale nu vor avea drept de vot. 

3) Suspendarea temporar�: Cluburile, Asocia�iile �i Federa�iile care nu �i-au pl�tit subscrip�iile 
pe anul precedent sau care, f�r� un motiv considerat întemeiat de c�tre Senat, nu �i-au achitat 
toate obliga�iile financiare pe anul precedent, vor deveni automat Membri Asocia�i, conform 
prevederilor  
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Articolului 3.8, dup� ce li se trimite o solicitare oficial� cu confirmare de primire. 
Dac� au reprezentan�i ale�i în Comitet, ace�tia vor r�mâne în Comitet pân� la sfâr�itul 
mandatului lor. Cluburile, Asocia�iile �i Federa�iile respective��i vor recâ�tiga statutul de 
membri cu drepturi depline imediat ce �i-ai achitat toate obliga�iile financiare, dar vor r�mâne 
pasibili de o suspendare temporar� pronun�at� de c�tre Adunarea General�, la propunerea 
Senatului, caz în care acestor Cluburi, 
Asocia�ii sau Federa�ii li se va asigura timpul necesar pentru a-�i preg�ti ap�rarea. 
3) Anul financiar:  Anul financiar începe pe 1 ianuarie �i se încheie pe 31 decembrie. 
4) Fonduri: Sumele de bani pot fi extrase numai cu cecuri purtând dou� semn�turi ale celor 

accepta�i de Pre�edinte �i de Comitet. 
 

ARTICOLUL 26 – ADMITEREA 
 
Cluburile, Asocia�iile sau Federa�iile care doresc s� se afilieze F.I.A.. trebuie s� trimit� 
Secretariatului o cerere tip semnat� de c�tre Pre�edinte �i de c�tre unul dintre Membrii 
Comitetului sau Consiliului Director. Ei trebuie de asemenea s� trimit� dou� copii ale Statutului 
�i ale listei cu membrii Comitetului �i Consiliului lor Director, precum �i orice alt� informa�ie 
care le este solicitat�. 
Dac� Asocia�ia care emite solicitarea apar�ine unei ��ri în care F.I.A.. este deja reprezentat�, 
Secretariatul F.I.A.. trebuie s� informeze fiecare Club, Asocia�ie sau Federa�ie din acea �ar� cu 
privire la acest fapt, iar acestea, în decurs de o lun�, trebuie s� precizeze dac� obiecteaz� sau nu 
solicit�rii. Pozi�ia adoptat� de Clubul, Asocia�ia sau Federa�ia respectiv� va fi comunicat� 
Comitetului, care î�i va exprima opinia în fa�a Adun�rii Generale, a c�rei decizie este final�. 
Admiterea este permis� provizoriu de c�tre Adunarea General�, pe o perioad� de 2 ani, la 
recomandarea Consiliului Mondial de specialitate. La expirarea acestei perioade, este necesar 
un vot suplimentar pentru ca admiterea s� devin� definitiv�. Dac� votul privind admiterea 
definitiv� nu este acordat, solicitantul poate primi doar o afiliere temporar�. Membrii afilia�i 
provizoriu au statut de Membri Asocia�i. 

 
ARTICOLUL 27 – RETRAGERE – DEMITERE – EXCLUDERE – SANC�IUNI  
 

a) Retragerea: Retragerile trebuie anun�ate pân� la data de 31 martie a fiec�rui an �i înregistrate 
printr-o scrisoare oficial�, semnat� de Pre�edinte �i de unul dintre Membrii Comitetului sau 
Consiliului Director. Dup� aceast� dat�, trebuie pl�tit� subscrip�ia pe anul în curs. 
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Retragerile trebuie anun�ate Adun�rii Generale în vederea înregistr�rii. Pot fi înregistrate cu data la care 
sunt predate. 
b) Demiterea: Cluburile, Asocia�iile sau Federa�iile membre ale c�ror Statut sau activitate, în opinia 
Consiliilor Interna�ionale, nu mai întrunesc condi�iile F.I.A.. sau care nu �i-au achitat obliga�iile 
financiare c�tre F.I.A. sau c�tre al�i Membri F.I.A.. pot fi demi�i – mai ales atunci când nu �i-au 
îndeplinit obliga�iile financiare în mod repetat, f�r� a oferi un motiv întemeiat, �i s-a considerat c� 
sanc�iunile prev�zute de Articolul 25 nu mai sunt suficiente sau adecvate. 
Demiterea va fi pronun�at� de c�tre Adunarea General�, la recomandarea oric�ruia dintre Consiliile 
Mondiale. 
c) Excluderea:  Cluburile, Asocia�iile �i Federa�iile care, în opinia vreunuia dintre Consiliile 
Interna�ionale, au înc�lcat grav regulamentele F.I.A. sunt pasibile de excludere. 
Excluderea va fi pronun�at� de c�tre Adunarea General�, la recomandarea unuia dintre Consiliile 
Mondiale. 
d) Procedurile în caz de demitere sau excludere: Orice Club, Asocia�ie sau Federa�ie propus� spre 
excludere de c�tre un Consiliu Mondial are dreptul de a-�i pleda cauza. În acest scop: 
• Clubul, Asocia�ia sau Federa�ia în cauz� va fi informat� printr-o scrisoare oficial� cu privire la 

m�surile propuse împotriva sa �i la motivele care justific� aceste m�suri; 
• Clubul, Asocia�ia sau Federa�ia în cauz� va fi invitat� – în decurs de 30 de zile de la notificare – s� 

se prezinte, personal sau prin intermediul unui reprezentant, în fa�a Consiliului Mondial de 
specialitate �i a Adun�rii Generale, spre a-�i pleda cauza; 

• Deliber�rile Consiliului Mondial de specialitate �i ale Adun�rii Generale vor avea loc în absen�a 
reprezentantului Clubului, Asocia�iei sau Federa�iei în cauz�. 

În cazul în care Adunarea General� nu decide altfel, demiterea �i excluderea intr� în vigoare de la data 
deciziei. În acest caz, subscrip�iile pe anul în curs vor reveni F.I.A. 
e) Sanc�iuni: Sanc�iuni ca demiterea, excluderea sau retragerea Puterii sportive sunt pronun�ate de 
c�tre Adunarea General� în concordan�� cu procedurile stabilite prin Statut. 
Mai mult decât atât, Consiliul Mondial pentru Sport cu Motor poate aplica direct sanc�iunile prev�zute 
de Codul Sportiv Interna�ional iar atunci când este necesar Consiliul Mondial pentru Mi�care �i 
Automobil poate acorda amenzi sau poate solicita F.I.A.. excluderea din organismele sportive 
interna�ionale a posesorilor de licen��, a membrilor executivi sau a membrilor A.C.N.-urilor sau 
A.S.N.-urilor care: 
1) au înc�lcat prevederile Statutului �i Regulamentelor F.I.A..; 
2) au luat parte la un concurs sau Campionat care nu a fost inclus în Calendarul Interna�ional; 
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3) au urm�rit un obiectiv contrar celor ale F.I.A..; 
4) au refuzat s� se supun� deciziilor F.I.A..; 
5) verbal, faptic sau în scris au adus prejudicii morale sau financiare F.I.A.., Consiliilor Interna�ionale 
sau Membrilor lor. 
 Sanc�iunile propuse de Consiliul Mondial fac obiectul apelului la Curtea Interna�ional� de Apel, 
care va lua decizia final� dup� audierea apelan�ilor. 
 
 
ARTICOLUL 28 – DIZOLVAREA 
 

Prezenta Federa�ie este înfiin�at� pe durat� nedeterminat�. Dizolvarea ei poate fi pronun�at� numai de 
c�tre o Adunare General� Extraordinar� convocat� special în acest scop. Votul trebuie s� fie exprimat 
de cel pu�in dou� treimi din cei prezen�i, potrivit prevederilor Articolului 11 de mai sus. Dac� 
dizolvarea nu poate fi decis� în aceste condi�ii, o alt� Adunare General� Extraordinar� poate fi 
convocat� dup� o perioad� de cel pu�in 3 luni, iar aceast� Adunare poate pronun�a decizia final� printr-
o majoritate simpl� a voturilor exprimate. Mai mult decât atât, în ambele cazuri, Membrii prezen�i sau 
reprezenta�i trebuie s� reprezinte dou� treimi din Cluburile, asocia�iile sau Federa�iile care alc�tuiesc 
F.I.A.. la momentul vot�rii. 
În cazul dizolv�rii Federa�iei, prerogativele pe care le de�inea aceasta vor fi transferate, prin decizia 
Comitetului, uneia sau mai multor institu�ii nou înfiin�ate ale c�ror obiective sunt cât mai apropiate de 
cele ale Federa�iei. 
În nici un caz prerogativele Federa�iei la data dizolv�rii nu pot fi transferate membrilor ei sau folosite 
total sau par�ial de c�tre ace�tia în beneficiul lor, nici nu pot fi returnate membrilor fondatori. 
  
ARTICOLUL 29 – AMENDAMENTE LA STATUT 
 
Amendamentele la prezentul Statut vor fi decise numai de c�tre Adunarea General�, cu condi�ia ca ele 
s� fie con�inute de agenda original� �i communicate în limita de timp prev�zut� tuturor Membrilor 
F.I.A.. 
 
ARTICOLUL 30 – INTERPRETAREA STATUTULUI 
 
Prezentul Statut va fi tip�rit în limbile englez�, spaniol� �i francez�. În cazul unor dispute sau 
neîn�elegeri asupra interpret�rii lor, textul în francez� r�mâne definitiv.  


