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Strada Proletarilor nr. 33, sector 1, Bucureşti, tel. 0745340195
PROCES VERBAL
al Adunării Generale A.I.R. din data de 18.12.2013 orele 11.00
Adunarea Generală este deschisă de către dl. Marin Ionescu, care anunță prezența, conform
tabelului anexat (32 prezenți din 81 membri cotizanți bucureșteni). De asemenea, sunt prezenți 13
invitați din cadrul Clubului Seniorilor, organizație parteneră A.I.R. Adunarea generală fiind statutar
constituită, dl. Marin Ionescu propune un prezidiu format din 2 persoane, respectiv d-nii. Marin Ionescu
și Alexandru Marin, iar pentru redactarea procesului verbal îl propune pe dl. Alexandru Popescu.
Propunerile sunt aprobate în bloc și cei nominalizați iau loc în prezidiu.
La propunerea dlui. Marin Ionescu se păstrează un moment de reculegere în memoria foștilor
membri ai asociației Witting Theodor, Barba George, Marinescu Titel, Huștiu Gheorghe și Bărbălău
Gheorghe, decedați în perioada scursă de la adunarea generală anterioară.
În continuare, d-l Marin Ionescu prezintă raportul de activitate al președintelui A.I.R. pe
perioada 10.11.2012 – 18.12.2013, raport care include și analiza financiar-contabilă pe anul financiar
2012, realizarea principalelor obiective ale Consiliului Director, participarea conducerii A.I.R. la diverse
acțiuni specifice și analiza stadiului încasării cotizațiilor. Raportul este aprobat în unanimitate, iar
președintele este descărcat de gestiune.
La ultimul punct de pe ordinea de zi se înscriu d-nii Alexandru Marin, Mircea Iliescu, Vasile
Constantin, Valeriu Fălcușanu, Mihai Cojocaru, Traian Moldoveanu și, Victor Guțu.
Dl. Alexandru Marin dorește să facă unele precizări pe marginea propunerii (din raportul de
activitate) de a se încerca reluarea acțiunii de ajutorare a foștilor internaționali bolnavi sau în situație
financiară dificilă. Domnia sa arată că simpla alocare de bani din cotizații este ilegală, ineficientă și
chiar inutilă. În sprijinul afirmației sale arătă cum a organizat o strângere de fonduri pentru George
Baltă, printr-o acțiune bine organizată pe stadionul Olimpia, și cât de eficientă a fost aceasta, reușinduse colectarea a peste 12.000 lei.
Dl. Mircea Iliescu confirmă cele spuse de dl. Alexandru Marin și propune să organizăm 2 – 3
memoriale pentru foștii mari jucători, prilej cu care să colectăm fonduri. În plus, subliniază faptul că nu
sunt suficiente cotizațiile, mai ales că foarte mulți membri nici nu le-au plătit pe ani din urmă. În acest
sens propune ca acei membri, care nu au plătit cotizațiile pe anii 2010, 2011 și 2012 să fie excluși din
Asociație.
Dl. Vasile Constantin atrage atenția că în raportul de activitate nu s-a menționat nimic despre
activitatea desfășurată la Clubul Seniorilor, arătând că prin aceasta se păstrează viu spiritul rugbyului
românesc. De asemenea, dorește să sublinieze aportul deosebit al celor ce au dus în spate munca de
voluntariat a A.I.R., în timp ce foarte mulți afirmă, fără nici o bază, că voluntariatul ar fi zero. În acest
sens, prezintă o situație din Portugalia, care ar trebui să fie implementată și la noi. Astfel, cluburile
portugheze își reîmprospătează anual consiliul de conducere, compus din directori ai tuturor echipelor
și foști internaționali. Crede că ar fi bine ca și la noi cluburile să coopteze în consiliile de conducere pe
membrii A.I.R.
Dl. Valeriu Fălcușanu se arată surprins de calitatea precară a comentatorilor de la meciurile
de rugby televizate, care nu înțeleg nimic din acest sport, și propune ca posturile de televiziune să
coopteze, pe lângă comentatorul propriu, un ajutor din rândul foștilor arbitri internaționali, membri
A.I.R.
Dl. prof. Mihai Cojocaru relatează surpriza avută, atunci când a încercat să ofere unele
tablouri pentru Muzeul Sportului și a constatat că acesta, practic, nu mai există, sala de expunere fiind
complect goală. Arată și ce a întreprins pentru a clarifica situația și trage concluzia că până în 2014 nu
se mai poate face nimic, întrucât conducerea muzeului nu are un statut clar. În final îi invită pe cei

prezenți să viziteze Clubul Grivița și să admire exponatele realizate și depuse acolo de către dl Traian
Moldoveanu, pe care îl felicită călduros.
Dl. Traian Moldoveanu anunță situația deosebită creată prin cedarea de către conducerea
F.R.R. a terenului în suprafață de 5.000 m2 din Bulevardul Mărăști nr.61 către Ministerul Afacerilor
Externe. Precizează că nu deține amănunte, dar că va verifica în continuare ce s-a întâmplat și-i va
informa pe membrii A.I.R.
Dl. Victor Guțu dorește să atragă atenția asupra faptului că este prematur să ne bucurăm de
rezultatele rugbyului românesc în acest an. În opinia sa, aceste rezultate se datorează unui grup
restrâns de jucători din echipa națională, iar nouă ne lipsește, în continuare, o bază largă de selecție.
Dovadă stă faptul că a doua echipă a României (Lupii București) folosește 7 – 8 jucători din prima
reprezentativă (Stejarii României). Cei care se ocupă de participarea României la Cupa Mondială din
2015 ar trebui să fie primi care să sesizeze această lipsă și să ia măsuri din timp. Totodată
reamintește că tot sistemul de desfășurare al campionatelor este deficitar, numărul echipelor fiind
foarte mic, iar rugbyul universitar a dispărut cu desăvârșire, deși în anii 60 – 70 existau echipe de
rugby la toate facultățile.
Fără a-l contrazice pe antevorbitor, dl. Alexandru Marin precizează că, în acest moment,
există mai multe dosare depuse pentru reînființarea cluburilor studențești, primul fiind cel depus de
către Facultatea de Agronomie din București.
D-l Marin Ionescu declară închise lucrările adunării generale și invită participanții într-o sală
alăturată, la un mic bufet sponsorizat de dnii. Nicolae Covaci, Viorel Damaschin și Marin Ionescu.
Întocmit astăzi 18.12.2013
într-un singur exemplar
col. (r) Alexandru Valentin Popescu
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semnătura

