STATUT,
Adoptat de Adunarea Generală Extraordinară din 4 martie 2006, la Bruxelles
DENUMIRE
Articol 1:
Sub regimul legii belgiene din 25 octombrie 1919, modificată prin legea din 6 decembrie 1954, care
acordă personalitate civilă asociaţiilor fără scop lucrativ, s-a creat o asociaţie internaţională sub
numele de Federaţia Asociaţiilor de Vânătoare şi Conservare a Faunei Sălbatice din Uniunea
Europeană, în abreviere : « FACE »
Statutul poate fi tradus în diferitele limbi ale ţărilor membre UE, dar în cazul dificultăţii de
interpretare, textul francez va fi considerat ca original de bună credinţă.
OBIECTIV
Articolul 2:
Federaţia, fără spirit lucrativ, are ca obiect, în special pe plan european:
a) promovarea şi apărarea, în interesul unui echilibru natural, a vânătorii şi metodelor sale
bazate pe principii ştiinţifice şi biologice, mai ales prim intermediul conservării faunei
sălbatice şi mediului natural opunându-se exploatării abuzive şi distrugerii lor şi apărând
o metodă de gestiune raţională a vânatului şi a mediului;
b) stabilirea şi menţinerea relaţiilor şi schimburilor permanente între asociaţiei de vânători,
urmărirea acţiunii acestora şi participarea la munca lor;
c) apărarea intereselor morale şi materiale ale membrilor asociaţiilor de vânătoare afiliate,
luarea de decizii comune şi punerea lor în execuţie;
d) contribuirea la a oferi publicului o cunoaştere mai bună a principiilor vânătorii durabile, a
utilităţii sale pentru gestiunea şi utilizarea raţională a faunei sălbatice, a habitatului
acesteia şi a rolului important pe care publicul îl poate juca în conservarea vânatului şi
habitatului său;
e) promovarea activităţilor, cercetări şi contacte în raport cu fauna sălbatică şi habitatul ei şi
în special cu toate organizaţiile, naţionale sau internaţionale, cu preocupări similare sau
care permit realizarea obiectivului său.
f) Strângerea şi asigurarea fondurilor pentru contribuţia financiară la proiecte de cercetare
ştiinţifică şi tehnică, de conservare şi gestionare a faunei sălbatice şi a habitatelor sale, de
informare şi sensibilizare şi pentru orice altă iniţiativă care vizează promovarea
conservării biodiversităţii prin utilizarea durabilă a resurselor naturale regenerabile.
SEDIU, DURATĂ
Articol 3 :
Sediul social al Federaţiei este stabilit în Rue Frédéric Pelletier 82, 1030 Bruxelles.
Poate fi oricând transferat în orice alt loc din Belgia, prin decizia Comitetului de Direcţie.
Orice modificare sau transfer al sediului social va trebui să facă obiectul unei publicări în anexa
Monitorului belgian.
Sedii administrative sau de lucru vor putea fi stabilite oriunde în funcţie de nevoi, prin hotărârea
Comitetului Director.

Articol 4 :
Durata Federaţiei este nelimitată.
MEMBRII
Articol 5 :
Sunt Membri Efectivi asociaţiile reprezentative ale vânătorilor din ţările Uniunii europene sau ale
Consiliului Europei, admise conform procedurii prevăzute la articolul 7. Doar Membrii Efectivi au
dreptul de vot şi sunt reprezentaţi fiecare de un Delegat şi un Supleant pe care ei îi desemnează.
ALŢI MEMBRI
Articol 6 :
Pot fi admişi în calitate de Membrii Aderenţi ai Federaţiei, asociaţiile de vânători care sunt pasibile
să devină Membri Efectivi, dar cărora nu li se poate acorda acest statut pentru că cererea de adeziune
la Consiliul Europei prezentată de ţara lor nu a fost încă decisă, precum şi alte asociaţii non
guvernamentale, care împărtăşesc şi susţin obiectivele Federaţiei.
Adunarea Generală poate de asemenea admite, la propunerea Comitetului de Direcţie, persoane
fizice sau morale ca Membru de Onoare, Membru Sponsor, Membru de Stat sau orice altă categorie
de Membru pe care aceasta o consideră corespunzătoare.
Aceşti Membri nu au drept de vot.
ADMITEREA
Articol 7:
Toţi Membrii sunt admişi de Adunarea Generală pe baza raportului Comitetului de Direcţie, dacă
este cazul după avizul favorabil al majorităţii Membrilor Efectivi ai ţării candidatului care face deja
parte din Federaţie.
DEMISIE-RADIERE
Articol 8:
Toţi Membrii sunt liberi să se retragă în orice moment din Federaţie adresând, în scris, demisia
Comitetului de Direcţie, cu condiţia să le achite cotizaţia datorată eventual pentru exerciţiul în cursul
căruia este dată demisia.
Radierea Membrilor este pronunţată de Adunarea Generală, pe baza raportului motivat al
Comitetului de Direcţie.
Radierea nu poate fi pronunţată fără ca cel în cauză să fi fost invitat să propună mijloacele sale de
apărare.
Membrii demisionari sau radiaţi nu au nici un drept asupra activului Federaţiei.
ORGANE
Articol 9 :
Organele Federaţiei sunt :
1°
Adunarea Generală;
2°
Comitetul de Direcţie;
3°
Biroul.

ADUNĂRILE GENERALE
Articol 10:
Adunarea Generală este organul suveran al Federaţiei; ea se reuneşte cel puţin o dată pe an, la locul
şi în data stabilite de Comitetul de Direcţie. Ea va putea de asemenea să se reunească la iniţiativa
unei treimi din Membrii Efectivi.
Fiecare Membru Efectiv poate fi reprezentat în Adunarea Generală prin Delegatul sau Supleantul său
vizat la articolul 5. Orice persoană prealabil admisă de Comitetul de Direcţie poate de asemenea să
asiste la Adunarea Generală.
Adunarea Generală trebuie să fie convocată cu Ordinea de Zi detaliată cu cel puţin o lună înaintea
datei şedinţei.
ATRIBUŢIUNI ALE ADUNĂRII GENERALE
Articol 11:
Adunarea Generală stabileşte directivele generale ale politicii Federaţiei, mai ales prin aprobarea
unui Plan de Lucru şi adaptarea de documente de poziţie, pregătite de Comitetul de Direcţie;
evaluează aplicarea acestei politici. Statuează asupra punctelor Ordinii de Zi decise de Comitetul de
Direcţie şi mai ales asupra admiterii şi radierii Membrilor, aprobarea conturilor, suma cotizaţiilor,
modificările statutului, dizolvarea Federaţiei; procedează la alegerea statutară a Preşedintelui şi
Cenzorului General, precum şi la ratificarea membrilor desemnaţi conform articolului 14 pentru
Comitetul de Direcţie.
Punctele urgente care nu sunt înscrise pe Ordinea de Zi nu pot fi discutate şi tranşate decât cu
aprobarea Comitetului de Direcţie şi pe baza unei majorităţi a voturilor în acest sens.
VOT ÎN ADUNĂRI
Articol 12:
Hotărârile Adunării Generale sunt luate cu majoritatea simplă a voturilor, cvorumul prezenţelor fiind
alcătuit din jumătatea Membrilor Efectivi plus unu.
Membrii Efectivi din aceeaşi ţară, reprezentaţi la Adunarea Generală prin Delegatul lor, conform
articolului 10, dispun împreună de un vot, oricare ar fi numărul Membrilor Efectivi pe care această
ţară îi numără.
Totodată, în caz de vot asupra modificării Statutului, dizolvarea Federaţiei, aprobarea conturilor şi
adoptarea bugetului, un va trebui aplicat sistem de vot prin voturi ponderate, conform căruia fiecare
ţară va primi un număr de voturi corespunzător procentului cotizaţiei sale la bugetul Federaţiei
pentru anul în curs.
În caz de vot asupra subiectelor care nu privesc decât ţările UE, ceilalţi Membri Efectivi se abţin.
Votul este exercitat de Delegatul sau Supleantul fiecărui Membru Efectiv, purtător, la deschiderea
Adunării, al unui mandat scris în acest sens.
Deciziile referitoare la modificările Statutului şi dizolvarea Federaţiei trebuie luate cu majoritatea a
trei sferturi cel puţin, cvorumul votanţilor trebuind să fie de două treimi cel puţin; dacă aceste

condiţii nu sunt îndeplinite, o a doua Adunare Generală extraordinară va trebui ţinută în două luni,
care va putea statua valabil cu majoritatea de trei sferturi, oricare ar fi numărul votanţilor prezenţi.
În acest caz, votul prin corespondenţă este în mod excepţional admis. Dacă se face acest lucru se
presupune că cei care se abţin de la vot aprobă propunerile Comitetului de Direcţie. Acest punct
trebuie în mod expres menţionat în convocarea celei de a doua Adunări Generale. Membrii care fac
uz de vot prin corespondenţă trebuie să anexeze scrisorilor lor mandatul scris de care se aminteşte la
alineatul 5.
Nu sunt admişi la vot, decât Membrii Efectivi care au plătit cotizaţia.
Scrutinul este public, în afara cazului când scrutinul secret este cerut de un sfert din votanţi.
Votul prin procură de către un Membru din altă ţară nu este admis.
În caz de egalitate de voturi, propunerea este respinsă.
Ceilalţi participanţi la Adunare nu au vot deliberativ, dar pot interveni în toate dezbaterile cu titlu
consultativ.
Adunarea Generală are un Regulament Interior, care include în mod special procedura pentru
alegerea Preşedintelui şi Cenzorului General şi pentru desemnarea membrilor pentru Comitetul de
Direcţie şi ratificarea lor, precum şi condiţiile şi modalităţile de admitere a Membrilor vizate la
Articolul 6.
COMITETUL DE DIRECŢIE
Articol 13:
Comitetul de Direcţie este organul de gestiune care elaborează strategia politică a Federaţiei.
Pregăteşte şi execută hotărârile Adunării. Execută directivele generale şi asigură legătura între
diferite organe ale Federaţiei şi Membrii săi. Ia toate deciziile de gestiune şi direcţie ale Federaţiei
care se dovedesc a fi utile.
Reprezintă Federaţia în toate actele vieţii civile şi justiţie.
Comitetul de Direcţie poate stabili şi dizolva, când consideră că este cazul, Grupuri Tehnice sau alte
structuri, pe o bază temporară sau permanentă, pentru a asista lucrările sale şi cele ale Secretarului
General. Fiecare Grup Tehnic sau structură va funcţiona sub un Mandat primit şi ratificat de
Comitetul de Direcţie. Poate deveni membru al unui Grup Tehnic sau structură, membrii Comitetului
de Direcţie, delegaţii Membrilor Efectivi şi Supleanţii lor, şi orice altă persoană considerată
calificată de către Comitetul de Direcţie. Un Grup Tehnic sau structură poate de asemenea coopta
sau invita pe bază temporară persoane cu expertiză corespunzătoare.
Fără a prejudicia articolul 18 privind gestiunea zilnică, Comitetul de Direcţie poate, pe obiective
precise, să delege unele din puterile sale prin procedură specială.
Comitetul de Direcţie raportează modul său de gestiune Adunării Generale.

COPUNEREA COMITETULUI DE DIRECŢIE
Articol 14:
Comitetul de Direcţie este compus din 11 Vice-preşedinţi, din care 5 reprezintă fiecare una din cele
5 ţări cele mai cotizante şi 6 reprezintă fiecare una din cele 6 circumscripţii regionale în Europa
identificate de Adunarea Generală în regulamentul Intern, precum şi din Preşedinte şi Cenzorul
General, plus Secretarul General al Federaţiei, ultimii doi fără drept de vot.
Membrii Efectivi ai fiecărei ţări sau circumscripţii regionale respective desemnează dintre Delegaţi
şi Supleanţi reprezentanţii lor pentru Comitetul de Direcţie, după care Adunarea Generală
procedează la ratificarea acestora pentru o perioadă de trei ani; mandatul lor poate fi reînnoit.
Comitetul de Direcţie numeşte Secretarul General, la propunerea Biroului.
Preşedintele şi Secretarul General trebuie să aibă naţionalitatea unei ţări UE.
Funcţia de Secretar General este incompatibilă cu orice funcţie de conducere şi remunerată într-o
asociaţie de vânători naţională sau internaţională în timpul duratei mandatului său. Secretarul
General este numit pentru trei ani şi poate fi repus în funcţiile sale.
Membrii Comitetului de Direcţie îşi exercită mandatul gratuit, cu excepţia Secretarului General, care
poate fi remunerat la hotărârea Biroului, care în acest caz îl angajează şi stabileşte modalităţile şi
condiţiile angajării sale.
Comitetul de Direcţie are un Regulament Intern, care include în special procedura de alegere a
membrilor Biroului şi poate statua conform modalităţilor prevăzute la Articolul 15.
DELIBERĂRI ALE COMITETULUI DE DIRECŢIE
Articol 15 :
Comitetul de Direcţie se va reuni la convocarea Preşedintelui sau a unui membru al Biroului.
Convocarea trebuie să menţioneze ordinea de zi şi să fie adresată cu cel puţin 21 de zile înaintea
datei reuniunii. Comitetul de Direcţie se va reuni de asemenea dacă o treime din membri o doresc.
Comitetul de direcţie nu poate statua decât dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate din membrii.
Statuează cu majoritatea voturilor. Pentru toate hotărârile, este aplicat principiul unui vot pentru
membru.
BIROUL
Articol 16:
Biroul este compus din Preşedinte şi doi Vice-preşedinţi, dintre care unul care reprezintă cele 5 ţări
cele mai cotizante şi unul cele 6 circumscripţii regionale. Fiecare din aceşti doi Vice-preşedinţi poate
înlocui Preşedintele în absenţa sa sau în caz de forţă majoră.
De asemenea sunt membri ai Biroului, dar fără drept de vot, Cenzorul General al Federaţiei, plus
Secretarul General.
Biroul este organul de reprezentare al Federaţiei între reuniunile Comitetului de Direcţie şi/sau
Adunarea Generală. El operează sub îndrumarea şi responsabilitatea Comitetului de Direcţie căruia îi
face raport.

Biroul are un Regulament Intern.
PREŞEDINTELE
Articol 17 :
Preşedintele prezidează reuniunile Adunării Generale, ale Comitetului de Direcţie şi ale Biroului. În
afara cazului când este prevăzut în statut sau convenit de către Comitetul de Direcţie sau Birou,
Preşedintele reprezintă Federaţia în toate contactele cu terţii.
În cazul în care Preşedintele, în momentul intrării în funcţie, este un Delegat sau un Supleant al unui
Membru Efectiv al Adunării Generale, acesta va renunţa pe perioada mandatului său în această
funcţie. În acest caz, acest Membru Efectiv va desemna un nou Delegat sau Supleant pentru a-l
reprezenta la Adunarea Generală.
SECRETARUL GENERAL
Articol 18:
În afara mandatelor particulare şi speciale cu care Secretarul General poate fi însărcinat, el asigură
gestiunea curentă şi permanentă a Federaţiei şi poate, cu acest titlu, să valideze singur toate actele de
gestiune cotidiană.
SEMNĂTURA
Articol 19:
Fără prejudicierea delegaţiilor de competenţe cum se prevede în articolul 13 şi actele cotidiene
prevăzute în articolul 18, Federaţia va fi valabil angajată vis-a-vis de terţi prin semnăturile alăturate a
următoarelor două persoane: Preşedinte (sau unul din Vice-preşedinţii Biroului), Trezorierul General
şi Secretarul General, care nu îşi vor justifica competenţele lor vis-a-vis de terţi.
Acţiunile judiciare, atât cele de solicitare cât şi cele de apărare, sunt urmărite, urmate şi judecate de
Comitetul de Direcţie, reprezentat prin Preşedinte sau printr-un membru al Comitetului desemnat în
acest scop de acesta.
FINANŢE
Articol 20:
1. Exerciţiul social începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie ale fiecărui an. Cenzorul
General face raportul conturilor Comitetului de Direcţie care le aprobă în Adunarea
Generală.
Comitetul de Direcţie stabileşte un buget în fiecare an, care conţine o estimare a
cheltuielilor pentru exerciţiul următor.
Comitetul de Direcţie are controlul final al acestui buget.
2. a) La propunerea Comitetului de Direcţie, Adunarea Generală stabileşte anual suma globală a
cotizaţiilor datorate de Membrii Efectivi.
b) Această sumă face obiectul unei repartiţii pe ţară, conform regulilor stabilite de
Comitetul de Direcţie.

c) Membrii de aceeaşi naţionalitate convin între ei repartiţia cotizaţiei datorată pentru ţara lor.
Ei sunt între timp, vis-a-vis de Federaţie, solidari şi indivizibili de totalitatea cotizaţiei datorată
de membrii ţării căreia aparţin.
3. La propunerea Comitetului de Direcţie, Adunarea Generală stabileşte anual, pe ţară,
cotizaţiile datorate de Membrii Aderenţi care pleacă, conform § 2, c, al prezentului articol.
4. Cotizaţiile trebuie să fie achitate cel târziu la 1 mai în fiecare an.
5. La propunerea Comitetului de Direcţie, Adunarea Generală poate decide crearea unui Fond
special ale cărui mijloace vor fi afectate exclusiv în scopuri identificate la Articolul 2 (f).
Biroul va gestiona acest Fond, ale cărui cheltuieli administrative vor fi încărcate în bugetul
operaţional al Federaţiei.
LIMBI
Articol 21:
Limbile oficiale ale Federaţiei sunt limbile oficiale ale Uniunii europene. Comitetul de Direcţie
stabileşte limbile de lucru ale Federaţiei.
DISPOZIŢII FINALE
Articol 22:
Locul de jurisdicţie şi de executare pentru toate afacerile Federaţiei este cel al sediului social.
Adunarea Generală chemată să se pronunţe asupra dizolvării Federaţiei va fi convocată cu 6 luni
înainte, la raportul motivat al Comitetului de Direcţie.
Adunarea Generală, care decide dizolvarea, desemnează lichidatorul sau lichidatorii şi hotărăşte
cesiunea activului după degajarea pasivului.
Lichidarea va fi operată de Preşedinte, Secretar General şi cenzorul General în funcţie la momentul
deciderii dizolvării.

