STATUTUL
COMITETULUI OLIMPIC ŞI SPORTIV ROMÂN

CAPITOLUL 1 – PREAMBUL
Art. 1.1.Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (C.O.S.R.) este continuatorul comitetului naţional olimpic,
fondat la începutul secolului al 20-lea pe termen nedeterminat sub denumirea de „Comitetul Olimpic
Român” şi recunoscut de Comitetul Internaţional Olimpic (C.I.O.) în anul 1914, utilitatea publică fiindu-i
conferită prin Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69 din 28 aprilie 2000, publicată în Monitorul Oficial
nr.200 din 9 mai 2000.
Art. 1.2.Comitetul Olimpic şi Sportiv Român este o organizaţie care aparţine Mişcării Olimpice, fiind
organizat şi funcţionând în baza statutului propriu elaborat în conformitate cu prevederile Chartei
Olimpice şi dispoziţiile legislaţiei naţionale.
Art. 1.3.Comitetul Olimpic şi Sportiv Român este o asociaţie de interes naţional, persoană juridică de
drept privat, de utilitate publică, autonomă, nonprofit, neguvernamentală şi apolitică, constituită în
condiţiile legii.
Art. 1.4.Comitetul Olimpic și Sportiv Românpăstrează aceleaşi simboluri, emblemă şi drapel cu cele
aprobate de Comisia Executivă a C.I.O pentru Comitetul Olimpic si Sportiv Român şi înregistrate la
Oficiul de Stat pentru Investiţii şi Mărci din România, cu nr.138203 din 16 martie 2015.
Art. 1.5.Sediul central al C.O.S.R. se află la "Casa Olimpică", București, B-dul Marasti 20A, Sector 1.
Acesta poate fi transferat în orice locație din acest oraș, prin decizia Comitetului Executiv. De asemenea,
C.O.S.R. are un punct de lucru, cu numele de Complexul Olimpic "Sydney 2000", situat în comuna
Ciolpani, satul Izvorani, județul Ilfov.
CAPITOLUL 2 – SCOP
Art. 2.1. Comitetul Olimpic și Sportiv Român sprijină, protejează şi contribuie la dezvoltarea sportului
românesc şi a mişcării olimpice naţionale, în concordanţă cu prevederile Chartei Olimpice; propagă
olimpismul prin programe de formare şi educaţionale; sprijină activitatea instituţiilor consacrate educaţiei
olimpice şi programele culturale în relaţie cu mişcarea olimpică; acţionează împotriva tuturor formelor de
discriminare şi violenţă în sport, precum şi împotriva utilizării substanţelor şi procedurilor interzise de
Codul Mondial Anti-Doping; asigură respectarea Chartei Olimpice, definind, în concordanţă cu aceasta,
regulile deontologice din sport şi veghind asupra aplicării lor.
Art. 2.2.Comitetul Olimpic şi Sportiv Român promovează unitatea mişcării sportive pe plan naţional, ale
cărei componente sunt federaţiile sportive naţionale, alte structuri sportive şi sportivii lor legitimaţi;
reprezintă mişcarea sportivă în relaţiile cu instituţiile/organizaţiile al căror obiect este contribuţia directă
sau indirectă la dezvoltarea sportului sau la punerea în operă a funcţiilor sociale care îi sunt recunoscute;
facilitează reglementarea conflictelor din mişcarea sportivă, prin conciliere sau arbitraj; acţionează în
justiţie pentru apărarea intereselor colective ale mişcării sportive.
Art. 2.3.Comitetul Olimpic şi Sportiv Român întreprinde, în colaborare cu federaţiile sportive naţionale, în
respectul autonomiei şi prerogativelor acestora, toate activităţile de interes comun de natură să încurajeze
dezvoltarea sportului de înalt nivel, precum şi a sportului pentru toţi, mai ales a celor destinate promovării
sportului pe plan social, ca factor care contribuie la educaţie, sănătate şi coeziune socială; formării iniţiale
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şi continue a conducătorilor, cadrelor şi tehnicienilor din domeniu; cercetării, prospectării, documentării şi
comunicării în sport.
Art. 2.4.În îndeplinirea scopului său, C.O.S.R. acţionează pentru menţinerea relaţiilor de colaborare cu
autorităţile administraţiei centrale şi locale si cu alte organisme guvernamentale, constituindu-se în
partener de dialog şi reprezentare a organizaţiilor sportive neguvernamentale în raporturile sale cu
autorităţile şi instituţiile publice. Totodată, C.O.S.R. îşi va păstra autonomia şi va rezista oricăror presiuni,
de orice fel, incluzând, dar fără a se limita la presiunile juridice, politice, religioase sau economice ce ar
putea să îl împiedice să se conformeze Chartei Olimpice si nu se va asocia niciunei activitati contrare
Chartei Olimpice.
CAPITOLUL 3 – ATRIBUŢII
Art. 3.1.Comitetul Olimpic şi Sportiv Român asigură aplicarea şi respectarea în România a prevederilor
Chartei Olimpice, a deciziilor Comitetului Internaţional Olimpic şi ale federaţiilor sportive internaţionale,
a Codului mondial anti-doping, precum şi ale dispoziţiilor şi reglementărilor legislaţiei naţionale privitoare
la activitatea sportivă.
În conformitate cu scopul şi rolul său la nivel naţional, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român sprijină şi
încurajează iniţiativele de promovare a păcii, a eticii sportive, a luptei împotriva dopajului, a protejării
mediului înconjurător; se obligă să aplice o conduită nediscriminatorie în domeniu, indiferent de rasă,
religie, politică, sex sau alte criterii şi acţionează pentru combaterea încălcării valorilor morale şi
împotriva manifestărilor de violenţă în sport; promovează şi sprijină integrarea pe plan social a sportivilor
şi se preocupă pentru promovarea femeii în sport.
Art. 3.2.Comitetul Olimpic şi Sportiv Român are rolul de a promova principiile fundamentale ale
olimpismului la nivel naţional, prin programele de învăţământ, de educaţie fizică şi sportive, în instituţiile
şcolare şi universitare, sprijinind activitatea organismelor şi instituţiilor de profil. De asemenea, Comitetul
Olimpic şi Sportiv Român sprijină crearea de instituţii care se dedică educaţiei olimpice.
Art. 3.3.Comitetul Olimpic şi Sportiv Român are obligaţia de a participa la Jocurile Olimpice prin
trimiterea de sportivi şi de a sprijini participarea delegaţiilor la Jocurile Paralimpice.
Art. 3.4.Comitetul Olimpic și Sportiv Român constituie, organizează şi conduce delegaţiile române la
Jocurile Olimpice şi la alte competiţii multisportive regionale, continentale sau mondiale patronate de
C.I.O. sau asociatiile continentale olimpice, este responsabil pentru comportamentul membrilor delegaţiei
sale si sprijină participarea la Jocurile Paralimpice.
3.4.1. De asemenea, C.O.S.R. decide asupra inscrierii sportivilor si oficialilor propusi de catre federatiile
sportive nationale. Selectia sportivilor se va baza nu numai pe performantele sportive ale acestuia, ci, in
egala masura, si pe aptitudinea de a servi drept exemplu pentru tinerii sportivi din România, iar in selectia
oficialilor, se vor avea in vedere atat aspecte de competenta, cat si de etica. C.O.S.R. se va asigura ca
propunerile facute de federatiile sportive nationale sunt conforme Chartei Olimpice in toate privintele.
Art. 3.5. ComitetulOlimpic șiSportiv Român deţine competenţa exclusivă pentru reprezentarea ţării la
Jocurile Olimpice şi la celelalte competiţii, activităţi şi programe, inclusiv la competitiile multiportive
regionale, continentale sau mondiale patronate de C.I.O. sau asociatiile continentale olimpice, precum şi
competenţa exclusivă pentru reprezentarea României în relaţiile cu Comitetul Internaţional Olimpic, cu
asociaţiile olimpice continentale sau cu comitetele olimpice naţionale.
3.5.1. De asemenea, C.O.S.R. poate reprezenta Romania si poate sprijini participarea sportivilor romani si
la alte competitii sportive.
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Art. 3.6.Comitetul Olimpic şi Sportiv Român este singurul for autorizat să desemneze oraşul român care
poate să-şi prezinte candidatura pentru organizarea de Jocuri Olimpice.
Art. 3.7.Comitetul Olimpic şi Sportiv Româneste unicul deţinător pe teritoriul României al drepturilor de
folosire a însemnelor şi a tuturor simbolurilor olimpice, a drapelului, devizei şi imnului olimpic, conform
prezentului statut, Chartei Olimpice şi altor documente normative ale mişcării olimpice.
Toate drepturile de proprietate intelectuală includ, dar nu sunt limitate la simbolul Olimpic, steagul,
sloganul, imnul, elementele de identificare (inclusiv, dar fără a se limita la ”Jocurile Olimpice” sau
”Jocurile Olimpiadei”), denumiri, embleme, flacăra și torțele, toate drepturile de proprietate intelectuală cu
privire la orice drepturi Olimpice, precum și dreptul de utilizare a celor de mai sus, aparțin exclusiv CIO.
C.O.S.R. este responsabil față de CIO cu respectarea, în România, a Regulilor 7-14 și a Textului de
Aplicare a Regulilor 7-14 din Charta Olimpică. Acesta trebuie să ia toate măsurile pentru a împiedica orice
utilizare a drepturilor de proprietate intelectuală Olimpice cu încălcarea acestor Reguli sau Statute. De
asemenea, va depune toate eforturile pentru a obține, în beneficiul CIO, protecția drepturilor de proprietate
intelectuală Olimpice ale CIO. C.O.S.R. poate utiliza simbolul, steagul, sloganul și imnul olimpic (care
sunt proprietatea exclusivă a CIO) doar în cadrul activităților sale fără scop lucrativ, cu condiția ca această
utilizare să contribuie la dezvoltarea Mișcării Olimpice și să nu aducă atingere demnității sale și cu
condiția să fi obținut aprobarea prealabilă a CIO, în conformitate cu Charta Olimpică.
Persoanele fizice sau juridice de pe teritoriul României sau din afara acestuia nu pot folosi însemnele sau
emblema C.O.S.R. şi alte drepturi de proprietate intelectuală olimpice, decât cu acordul C.O.S.R.
Litigiile generate de folosirea neautorizată a însemnelor olimpice se vor soluţiona în conformitate cu
prevederile legale şi cu cele ale Chartei Olimpice.
Art. 3.8.Comitetul Olimpic şi Sportiv Român organizează şi coordonează activitatea Academiei Olimpice
Române, unitate aflată în subordinea sa, fără personalitate juridică, cu atribuţii în dezvoltarea şi
promovarea principiilor fundamentale ale olimpismului. De asemenea, Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român se preocupă de dezvoltarea de programe culturale legate de mişcarea olimpică şi de susţinerea
Muzeului Sportului.
Art. 3.9.Comitetul Olimpic şi Sportiv Românsusţine financiar, pe bază de contracte de finanţare,
activitatea centrelor naţionale olimpice de pregătire a juniorilor si centrelor naţionale olimpice de pregătire
pentru tineret, acordă, conform strategiei proprii, sprijin organizatoric, tehnic şi material-financiar
federaţiilor sportive naţionale, prioritar pentru susţinerea programelor de pregătire, calificare şi participare
a sportivilor la Jocurile Olimpice şi la cele Paralimpice, precum şi pentru participarea la campionatele
mondiale şi europene şi la alte manifestări sportive internaţionale.
Art. 3.10.Comitetul Olimpic și Sportiv Românrecunoaşte numai o singură federaţie sportivă naţională
pentru fiecare ramură de sport, certificata de autoritatea sportivă guvernamentală şi de federaţia sportivă
internaţională respectivă sau de alte organizaţii sportive internaţionale similare, după caz.
Art. 3.11.Comitetul Olimpic şi Sportiv Român sprijină programele privind formarea şi educaţia continuă a
specialiştilor din educaţia fizică şi din sport, precum şi pe cele specifice cercetării ştiinţifice în domeniu şi
de medicină sportivă. COSR va adopta şi implementa Codul Mondial Anti-Doping astfel încât să asigure
conformitatea cu acesta a politicilor şi regulamentelor, a calităţii de membru şi/sau a cerinţelor de finanţare
şi a procedurilor de administrare a rezultatelor, respectând toate rolurile şi responsabilităţile atribuite
comitetelor naţionale olimpice enumerate pe lista Codului Mondial Anti-Doping.
Art. 3.12.Comitetul Olimpic şi Sportiv Român luptă împotriva utilizării substanţelor şi metodelor interzise
definite prin Codul mondial anti-doping sau de către federaţiile sportive internaţionale, intervenind pe
lângă forurile naţionale competente pentru efectuarea controalelor medicale în cele mai bune condiţii.
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Comitetul Olimpic și Sportiv Român va încuraja și susține de asemenea și măsurile cu privire la îngrijirea
medicală și sănătatea sportivilor.
Art. 3.13.În relaţiile sale internaţionale, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român are dreptul:
3.13.1.să formuleze propuneri către C.I.O. privind conţinutul Chartei Olimpice, problematica Mişcării
Olimpice în general, inclusiv organizarea şi desfăşurarea Jocurilor Olimpice;
3.13.2.să participe, la solicitarea C.I.O., prin reprezentanţii săi aleşi sau desemnaţi, la activităţile C.I.O. sau
ale comisiilor acestuia, precum şi la comisiile de specialitate ale asociaţiilor continentale ale comitetelor
olimpice naţionale;
3.13.3.să colaboreze la pregătirea congreselor olimpice şi a altor activităţi internaţionale patronate de
C.I.O.;
3.13.4.să reprezinte interesele colective ale membrilor săi în alte organisme internaţionale;
3.13.5. să trimită competitori, reprezentanţi şi alţi membri ai echipei la Jocurile Olimpice, în conformitate
cu prevederile Chartei Olimpice;
3.13.6 să beneficieze de asistenţă din partea Solidarităţii Olimpice;
3.13.7. să utilizeze simbolurile şi însemnele olimpice în conformitate cu prevederile Chartei Olimpice şi
cu cele ale prezentului statut;
3.13.8. să participe la activităţile conduse sau sprijinite de CIO, inclusiv jocurile regionale;
3.13.9. să facă parte din asociaţii ale comitetelor naţionale olimpice recunoscute de către CIO, să-şi
exprime opinia în legătură cu candidatura la organizarea Jocurilor Olimpice;
3.13.10. să exercite orice alte drepturi acordate de către Charta Olimpică.
Art. 3.14.Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate desfăşura activităţi economice organizate în unităţi
proprii, cu sau fără personalitate juridică, pentru obţinerea de venituri utilizabile în scopul realizării
obiectivelor pentru care a fost autorizat.
CAPITOLUL 4 – MEMBRI
Art. 4.1.Membrii Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (C.O.S.R.) sunt persoane fizice şi juridice care
aderă la prezentul statut şi înţeleg să respecte prevederile acestuia.
Art. 4.2.In conditiile prezentului Statut si cu respectarea prevederilor Chartei Olimpice, pot dobandi
calitatea de membri ai C.O.S.R. urmatoarele persoane fizice si juridice:
4.2.1.Presedintele C.O.S.R., Secretarul General al C.O.S.R. si Trezorierul C.O.S.R.;
4.2.2. membrii C.I.O. pentru România de naţionalitate română;
4.2.3. federaţiile sportive naţionale, posesoare ale Certificatului de Identitate Sportivă, afiliate la sau
recunoscute de federatiile sportive internationale („F.I.”), prin reprezentanţii lor legali sau prin alte
persoane desemnate de acestia;
4.2.4. Reprezentanții sportivilor așa cum sunt menționați în prezentul Statut.
4.2.5. persoane fizice cu cetăţenie română şi persoane juridice române cu atribuţii în domeniul sportului,
care au avut o contributie semnificativa la realizarea obiectivelor C.O.S.R. ori care aduc servicii deosebite
cauzei sportului si olimpismului, pe baza analizei acestor candidaturi de catre Comisia de Etica si a
avizului consultativ al acesteia
Art. 4.3.Calitatea de membru se dobândeşte în următoarele condiţii :
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4.3.1. pentru a fi eligibili, membrii persoane fizice ai C.O.S.R. trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 70
ani;
4.3.2. pot fi alesi in calitate de membri ai C.O.S.R., la propunerea Comitetului Executiv, reprezentanti ai
organelor guvernamentale sau ai altor autorităţi publice; pentru claritate, se precizeaza ca entitatile juridice
anterior mentionate nu îşi pot desemna membri in C.O.S.R.
4.3.3. Persoanele fizice sau juridice in masura in care indeplinesc conditiile si corespund prevederilor
prezentului Statut, pot solicita aderarea la C.O.S.R., prin formularea unei cereri, la care va fi anexat un set
de documente stabilite de catre Adunarea Generala sau Comitetul Executiv al C.O.S.R.
4.3.4. Dupa verificarea candidaturii de catre Comitetul Executiv al C.O.S.R., in caz de indeplinire de catre
candidat a tuturor conditiilor stabilite, acesta poate fi propus Adunarii Generale pentru a fi ales in calitate
de membru al C.O.S.R.
4.3.5. Candidatul poate sa isi sustina candidatura in fata Comitetului Executiv al C.O.S.R.
4.3.6. Nu poate dobandi calitatea de membru in C.O.S.R. un membru C.I.O, un membru onorific sau un
membru de onoare exclus din C.I.O.
Art. 4.4.Calitatea de membru al C.O.S.R. inceteaza in urmatoarele cazuri:
4.4.1. demisia sau decesul unui membru persoana fizica sau, in cazul unei persoane juridice, prin
retragerea decisa de aceasta in conditiile actelor sale constitutive;
4.4.2. renunţarea la cetăţenia română;
4.4.3. excluderea pentru motive intemeiate ce tin de nerespectarea statutului C.O.S.R., a Codului Mondial
Anti-Doping, a Codului de Etica al C.O.S.R. si/sau a Chartei Olimpice;
4.4.4. excluderea in cazul dezinteresului manifestat faţă de activitatea C.O.S.R. şi a mişcării olimpice şi
sportive, timp de doi ani consecutiv;
4.4.5. dizolvarea legala a federaţiei sportive naţionale sau a organizaţiei pe care o reprezintă;
4.4.6. excluderea din CIO, în cazul membrilor CIO de naţionalitate română;
4.4.7. in cazul unui reprezentant al sportivilor care a participat la Jocurile Olimpice, la sfarsitul celei de-a
treia Olimpiade care urmeaza ultimelor Jocuri Olimpice la care acesta a participat;
4.4.8. în cazul unui reprezentant al sportivilor care nu a participat la Jocurile Olimpice, la finalul unui
mandat de 4 ani sau după retragerea din activitatea competițională.
4.4.9. la finele anului calendaristic în cursul căruia membrul persoana fizica a împlinit vârsta de 70 ani;
dacă un membru atinge limita de vârstă anterior aratata în cursul mandatului său de preşedinte,
vicepreşedinte sau membru al Comitetului Executiv al C.O.S.R., retragerea sa va avea loc în cadrul primei
Adunări Generale a C.O.S.R.
4.4.10. prin pierderea de catre un club sportiv a pozitiei pe unul dintre primele 5 (cinci) locuri ale
clasamentului intocmit de Departamentul Sport al C.O.S.R. si aprobat de Comitetul Executiv, privitor la
contributia cluburilor la performanta olimpica a Romaniei dupa fiecare editie a Jocurilor Olimpice.
Art. 4.5.În situațiile prevăzute la art. 4.4.3. și 4.4.4., excluderea se face pe baza hotărârii Adunării
Generale, la propunerea Comitetului Executiv, urmând procedura corespunzătoare și după ce membrului
respectiv i s-a acordat posibilitatea de a fi ascultat cu privire la respectivele acuzații, hotărâre ce poate fi
atacată în condițiile art. 8.6. din Statut.
Suspendarea calitatii de membru
4.51.1.Încălcarea gravă a Chartei Olimpice și/sau a prezentului statut, codurilor, regulamentelor,
directivelor şi deciziilor C.O.S.R. şi ale organelor sale, poate atrage suspendarea calităţii de membru
pentru o perioadă determinată de timp, de cel mult 6 luni, prin decizia Adunării Generale, după ce
respectivul membru a fost audiat în prealabil asupra faptelor imputate.
4.51.2. Adunarea Generală a C.O.S.R. adoptă decizia privind suspendarea calităţii de membru al C.O.S.R.
la propunerea Comitetului Executiv. În perioada dintre Adunările Generale, Comitetul Executiv poate lua
de sine stătător, provizoriu, decizia privind suspendarea calităţii de membru cu efect imediat, inclusiv în
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cazul prevazut la art. 4.4.4. de mai sus. Suspendarea va opera până la Adunarea Generală imediat
următoare şi va fi confirmată de către aceasta. O astfel de confirmare nu se referă la cazul cand
suspendarea a expirat sau a fost ridicată de către Comitetul Executiv până la data desfăşurării Adunării
Generale imediat următoare.
4.51.3. Suspendarea se confirma de către Adunarea Generală cu majoritatea simpla (jumatate plus unu) a
voturilor membrilor cu drept de vot prezenti. În cazul in care masura suspendarii nu este validată, aceasta
isi inceteaza efectele in mod automat.
4.51.4. Suspendarea are ca efect ridicarea in tot sau in parte a drepturilor, prerogativelor si functiilor
atasate calitatii de membru al C.O.S.R., recunoscute de art. 5.2. din prezentul Statut, pe toata durata
suspendarii.
4.51.5. La cererea motivata a membrului cu privire la care s-a luat masura suspendarii sau la propunerea
Comitetului Executiv, Adunarea Generală poate decide, încetarea suspendării, continuarea sau
prelungirea acesteia. Dacă este cazul, Adunarea Generală poate decide excluderea membrilor impotriva
carora s-a luat masura suspendarii, în conformitate cu procedura menționată la art. 4.5. din prezentul
Statut.
4.51.6. Inainte de aplicarea unei masuri sau sanctiuni, Comitetul Executiv poate pronunta un avertisment.
4.51.7.Orice hotărâre pronunţată de Adunarea Generală sau de Comitetul Executiv, incazurile prevazute la
art. 4.51.1., art. 4.51.2., 4.51.5 si 4.51.6., poate fi contestata in conditiileart. 8.6. din prezentul Statut.
Art. 4.6.Membri cu drept de vot:
4.6.1. Fiecare persoană fizică sau reprezentant al unei persoane juridice dispune in cadrul Adunarii
Generale de dreptul la vot, conform următoarelor categorii:
4.6.1.1. membrul/membrii C.I.O de naţionalitate română;
4.6.1.2. federaţiile sportive naţionale, posesoare ale Certificatului de Identitate Sportivă eliberat de
autoritatea naţională competentă, afiliate la sau recunoscute de F.I., care administreaza sporturi incluse in
programul Jocurilor Olimpice;
4.6.1.3. federaţii sportive naţionale, posesoare ale Certificatului de Identitate Sportivă eliberat de
autoritatea naţională competentă, afiliate la sau recunoscute de F.I., recunoscute de C.I.O., ale caror
sporturi nu sunt incluse in programul Jocurilor Olimpice;
4.6.1.4. alte federaţii sportive naţionale, posesoare ale Certificatului de Identitate Sportivă eliberat de
autoritatea naţională competentă, afiliate la F.I.; numarul maxim al acestei categorii de membri nu poate fi
mai mare de 20;
4.6.1.5.cincisprezece (15) reprezentanti alesi de sportivi prin Comisia Sportivilor C.O.S.R. înființată în
conformitate cu regulile CIO, dintre care: 10 (zece) rerezentanti ai sportivilor care au participat la Jocurile
Olimpice de vara, 3 (trei) reprezentanti ai sportivilor care au participat la Jocurile Olimpice de iarna si 2
(doi) reprezentanti ai sportivilor care nu au participat la Jocurile Olimpice;
4.6.1.6. structuri sportive, grupari polisportive si alte organizaţii cu atribuţii în domeniul sportului, care au
avut o contributie deosebita la realizarea obiectivelor C.O.S.R. ori care aduc servicii deosebite cauzei
sportului si olimpismului, propuşi de către Comitetul Executiv al C.O.S.R. și aprobați de Adunarea
Generală şi ale căror candidaturi sunt analizate si avizate de către Comisia de Etică; numarul maxim al
acestei categorii de membri nu poate fi mai mare de 15;
4.6.1.7. mari personalităţi ale vieţii sportive, sociale, culturale, ştiinţifice sau economice, care au avut o
contributie deosebita la realizarea obiectivelor C.O.S.R. ori care aduc servicii deosebite cauzei sportului si
olimpismului, propuşi de către Comitetul Executiv al C.O.S.R. și aprobați de Adunarea Generală şi ale
căror candidaturi sunt analizate si avizate de către Comisia de Etică; numarul maxim al acestei categorii de
membri nu poate fi mai mare de 35;
4.6.1.8. presedintele C.O.S.R, trezorierul şi secretarul general sunt membri de drept ai C.O.S.R.
4.6.2. Presedintele C.O.S.R, trezorierul şi secretarul general deţin un mandat de 4 ani, care poate fi
reînnoit.
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4.6.3. Numarul total al membrilor cu drept de vot al C.O.S.R. nu poate depasi 140.
Art. 4.7.Membri de onoare şi membri onorifici
4.7.1. Membrii de onoare pot fi personalităţi marcante ale vieţii sportive, sociale, culturale, ştiinţifice,
economice sau politice care încurajează şi sprijină activitatea C.O.S.R. Din rândul acestora sau al celor cu
drept de vot, Adunarea Generală Ordinară poate alege un Preşedinte de Onoare al COSR, la propunerea
Comitetului Executiv.
4.7.2. Membri onorifici pot fi :
4.7.2.1. membrii C.O.S.R. care au depăşit vârsta de 70 ani şi au avut contribuţie deosebită la dezvoltarea
sportului şi a olimpismului;
4.7.2.2. foşti sportivi a căror eligibilitate a încetat la încheierea a trei olimpiade, după ultima ediţie a
Jocurilor Olimpice la care au participat;
4.7.2.3. reprezentanţi ai altor organizaţii care prin activitatea lor au contribuit substanţial la susţinerea
dezvoltării sportului la nivel local şi regional.
4.7.3. Membrii de onoare şi membrii onorifici sunt propuşi de Comitetul Executiv al C.O.S.R. şi aprobaţi
de Adunarea Generală.
4.7.4. Membrii de onoare şi membrii onorifici nu au drept de vot.
Art. 4.8. Compoziţia dreptului de vot
Fiecare persoană fizică sau reprezentant al unei persoane juridice, dintre cei care sunt membri ai C.O.S.R.
si sunt nominalizaţi în art. 4.6.1., dispune in cadrul Adunarii Generale de dreptul la vot, iar valoarea
nominală a votului fiecăruia dintre acesti membri este constituită conform ponderii următoare:
4.8.1. membrul/membrii C.I.O de naţionalitate română: câte 2 voturi;
4.8.2. federatiile sportive naţionale mentionate la art. 4.6.1.2., participante la 3 din ultimele 6 ediţii ale
Jocurilor Olimpice: câte 4 voturi;
4.8.3. federaţiile sportive naţionale mentionate la art. 4.6.1.2., altele decat cele precizate la art. 4.8.2.: câte
3 voturi;
4.8.4. federaţiile sportive naţionale mentionate la art. 4.6.1.3., precum şi reprezentanţii Federaţiei Române
Sportul pentru Toţi şi ai Comitetului National Paralimpic: câte 2 voturi;
4.8.5. reprezentatii sportivilor care au participat la Jocurilor Olimpice sau carora li s-a acordat derogare de
la o astfel de participare din partea C.I.O.: câte 2 voturi;
4.8.6. federaţiile sportive naţionale, mentionate la art. 4.6.1.4: câte 1 vot;
4.8.7. ceilalti membri persoane fizice si juridice, conform art. 4.6.1.6 si art. 4.6.1.7: câte 1 vot;
4.8.8. presedintele C.O.S.R., trezorierul şi secretarul general: câte 1 vot.
4.8.9. La compoziţia dreptului de vot si la stabilirea valoarii nominale a votului fiecăruia dintre membrii
C.O.S.R. nominalizaţi în art. 4.6., se va avea in vedere asigurarea majoritatii votante olimpice.
CAPITOLUL 5 – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR
Art. 5.1 Membrii COSR trebuie să-şi exercite drepturile şi obligaţiile prevăzute în prezentul statut cu bună
credinţă şi în interesul COSR.
Art. 5.2 Membrii COSR au următoarele drepturi:
a) Să fie aleşi în organele de conducere, administrare sau control ale COSR conform prezentului
statut
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b) Să exercite competenţele care le sunt conferite de statutul, regulamentele şi hotărârile COSR,
precum şi dreptul de vot în organele COSR din care fac parte
c) Să prezinte Comitetului Executiv propuneri legate de competenţele ce le sunt date de calitatea de
membru al Adunării Generale a COSR
d) Să formuleze propuneri pentru modificarea şi/sau completarea statutului COSR
e) Să participe la activităţile organizate de COSR
f) Să-şi exprime liber şi cu bună credinţă opiniile în cadrul COSR
Art. 5.3 Membrii COSR au următoarele obligaţii:
a) Să respecte statutul, regulamentele şi hotărârile organelor COSR precum şi prevederile Chartei
Olimpice şi ale Codului Mondial Anti-Doping
b) Să participe la lucrările Adunărilor Generale ale COSR şi ale organelor COSR în care au fost aleşi
c) Să contribuie la consolidarea şi creşterea prestigiului COSR
d) Să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza scopurile sau interesele COSR
e) Să-şi aducă propria contribuţie la realizarea programelor comisiilor de specialitate din care fac
parte
f) Să urmărească şi să sprijine dezvoltarea mişcării olimpice şi a activităţii sportive la nivel naţional
şi/sau teritorial, după caz, prin aplicarea programelor adoptate în acest sens de COSR
g) Să colaboreze la pregătirea activităţilor organizate de COSR
h) Să aibă o conduită civică decentă, să susţină şi să promoveze sportul în cadrul comunităţii în care
trăiesc şi în mediul profesional în care îşi desfăşoară activitatea.
CAPITOLUL 6 – ORGANE DE CONDUCERE
Art. 6.1.Organele de conducere, administrare şi control ale Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, sunt :
a)
b)
c)
d)

Adunarea Generală
Comitetul Executiv
Consiliul Director
Comisia de Cenzori

Art. 6.2.Adunarea Generală
6.2.1. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al C.O.S.R. Ea se compune din totalitatea
membrilor prevăzuţi la capitolul 4, astfel :
6.2.1.1. Membri de drept, respectiv membrul CIO de naţionalitate română, presedintele, trezorierul şi
secretarul general;
6.2.1.2. Membri reprezentând federaţiile sportive naţionale, conform art. 4.6.1.2, 4.6.1.3 si 4.6.1.4.;
6.2.1.3. Membri reprezentând organizaţii sau organisme conform art. 4.6.1.6., precum si membrii alesi in
calitate de reprezentanti ai sportivilor, conform art. 4.6.1.5.;
6.2.1.4. Membri persoane fizice în conformitate cu art. 4.6.1.7;
6.2.1.5. Membri onorifici şi membri de onoare conform art. 4.7.
6.2.2. Conform Chartei Olimpice, reprezentanţii federaţiilor sportive naţionale care administreaza sporturi
incluse în programul olimpic trebuie să constituie majoritatea votantă şi să deţină un număr de voturi
preponderent în Adunarea Generală şi în Comitetul Executiv. În plus, pentru probleme specifice Jocurilor
Olimpice, sunt luate în considerare numai voturile acordate de astfel de federații.
6.2.3. Atribuţiile Adunării Generale :
a) aprobă strategia şi obiectivele generale ale C.O.S.R.;
b) aprobă planul anual de activitate;
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c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli si rapoartele financiare anuale, astfel cum acestea sunt intocmite
de Comisia de Cenzori, conform art. 6.17.2. lit. b) din Statut, inclusiv declarațiile financiare auditate de
către auditori externi calificați și independenți numiți conform articolului 6.2.3 e) de mai jos;
d) aprobă raportul de activitate al Comitetului Executiv;
e) aprobă alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de Cenzori, a unui auditor extern independent
calificat si a Comisiei de Etica;
f) aprobă raportul anual de control al Comisiei de Cenzori;
g) aprobă modificarea statutului;
h) alege şi revocă membrii;
i) alege şi revocă preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii Comitetului Executiv;
j) aprobă membrii onorifici şi membrii de onoare.
6.2.4. Adunarea Generală este statutar constituită prin prezenţa ajumatate plus unu din numărul membrilor
cu drept de vot, inclusiv o majoritate de voturi pentru reprezentanții federațiilor naționale care
administrează sporturile incluse în programul olimpic.
Art. 6.3.Adunarea Generală ordinară se convoacă o dată pe an, aproba raportul de activitate al Comitetului
Executiv şi al Comisiei de Cenzori, precum şi planul anual de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli
ale C.O.S.R.
6.3.1. Convocarea Adunării Generale ordinare se face în scris de către Comitetul Executiv, cu cel puţin 30
de zile înainte de data când aceasta se va desfasura, urmând a fi comunicată tuturor membrilor prin e-mail
si/sau fax şi publicată pe pagina web a C.O.S.R. ori într-unul din cotidianele naţionale.
6.3.2. Convocarea va cuprinde data, ora şi locul desfăşurării, precum şi ordinea de zi a Adunării Generale,
cu menţionarea a temelor de dezbătut.
6.3.3. Dacă în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea/completarea Statutului şi/sau a altor
documente, a căror adoptare este de competenţa Adunării Generale, textul acestora va fi transmis
membrilor.
6.3.4. Ordinea de zi a unei Adunări Generale ordinare se stabileşte de Comitetul Executiv.
6.3.5. Hotărârile se iau cu majoritatea simpla, respectiv jumătate plus unu din numarulde voturi valabil
exprimate de membrii cu drept de vot prezenţi.Prin exceptie, in ce priveste modificarea sai/sau
completarea Statului C.O.S.R., hotărârile se iau cu voturile a 2/3 din voturile membrilor prezenţi. La
cererea a jumătate plus unu din membrii C.O.S.R. prezenţi, deciziile se pot adopta prin vot secret.
6.3.6. În cazul în care Adunarea Generală nu este statutar constituită, se convoacă o nouă Adunare
Generală în termen de 15 zile. În această situaţie Adunarea Generală este statutar constituită indiferent de
numărul de membri cu drept de vot prezenţi, cu condiția să existe o majoritate de vot pentru reprezentanții
federațiilor naționale care administrează sporturile incluse în programul olimpic.
6.3.7. În Adunarea Generală desfăşurată potrivit art. 6.3.6 de mai sus, hotărârile se iau cu majoritatea
simpla, respectiv jumătate plus unu din voturile membrilor cu drept de vot prezenţi.
6.3.8. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii şi ale prezentului Statut sunt obligatorii şi
pentru membrii care nu au fost prezenţi sau au votat împotrivă.
Art. 6.4.Adunarea Generală de alegeri se convoacă o dată la patru ani, de regulă în anul ulterior
desfăşurării unei ediţii de vară a Jocurilor Olimpice. Convocarea acesteia se face cu 60 de zile înainte de
data de desfăşurare a acesteia.
Art. 6.5.Procedura de convocare a Adunării Generale de alegeri :
6.5.1. Pentru categoria de membri de la art. 6.2.1.2, secretariatul C.O.S.R. solicită în scris organizaţiilor în
drept, cu 60 de zile înainte de data fixată pentru Adunarea Generală, să-şi propună reprezentanţii pentru
membri în C.O.S.R. Notificările de răspuns se vor face de către organizaţiile respective în termen de
minimum 45 de zile (data poştei) înainte de data fixată pentru Adunarea Generală de alegeri. Organizaţiile
trebuie să reconfirme sau să desemneze noi reprezentanţi după procedura de mai sus la fiecare Adunare
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Generală de alegeri, din 4 în 4 ani. Organizațiile pot în orice moment să-și schimbe reprezentantul. Acesta
va face dovada calității sale printr-un mandat scris eliberat de reprezentantul legal al organizației.
6.5.2. Pentru categoria de membri de la art. 6.2.1.3 secretariatul C.O.S.R. va notifica direct persoanele
respective, respectând aceleaşi termene şi proceduri ca la paragraful anterior.
6.5.3. Categoriile de membri prevăzute la art. 6.2.1.1. şi art. 6.2.1.4., precum şi membrii onorifici şi de
onoare mentionati la art. 4.7., vor fi convocati la Adunarea Generală cu respectarea acelorasi termene şi
proceduri ca la paragraful 6.5.1.
6.5.4. Toate alegerile se fac prin vot secret, cu buletine de vot.
6.5.5. Distribuirea şi numărarea buletinelor de vot se face de către Comisia de validare constituită special
pentru alegeri și aprobată de Adunarea Generală.
6.5.6. Rezultatul alegerilor va fi confirmat de Comisia de validare şi va fi consemnat în procesul verbal al
Adunării Generale, urmând a fi comunicat la C.I.O.
Art. 6.6.Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată la cererea preşedintelui, a Comitetului
Executiv sau la solicitarea scrisă a jumătate plus unu din membrii cu drept de vot ai C.O.S.R.
6.6.1. Adunarea Generală extraordinară trebuie să aibă loc în termen de minim 15 zile de la data hotărârii
convocării acesteia sau în maxim 45 de zile de la data la care au fost înaintate solicitările de convocare.
6.6.2. Ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare va fi comunicată odată cu convocarea acesteia.
Art. 6.7.Membrii Comitetului Olimpic şi Sportiv Român pot face propuneri în legătură cu ordinea de zi a
adunărilor generale.
6.7.1. Propunerile trebuie înaintate secretariatului C.O.S.R. cu cel puţin 20 de zile înainte de data la care
urmează să se desfăşoare Adunarea Generală.
Art. 6.8.Între două adunări generale activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român este condusă de
Comitetul Executiv.
Art. 6.9.Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român
6.9.1. Din Comitetul Executiv fac parte membrii C.O.S.R., aleşi şi repartizaţi proporţional cu numărul de
membri stabiliţi pe categorii conform prevederilor prezentului Statut.
Comitetul Executiv este format din următorii membri cu drept de vot :
a) preşedintele C.O.S.R.;
b) 3 vicepreşedinţi, din care doi reprezentând federaţiile sportive naţionale olimpice;
c) 5 membri reprezentanţi ai sporturilor olimpice de vară, din care unul reprezentând federaţiile sportive
naţionale de jocuri sportive de echipă;
d) 4 membri reprezentând personalităţi ale vieţii sportive olimpice;
e) 2 membri reprezentând federaţiile sportive naţionale olimpice de iarnă;
f) 1 membru reprezentând federaţii sportive naţionale neolimpice;
g) 1 membru reprezentând federaţiile Sportul pentru Toţi şi Comitetul National Paralimpic;
h) preşedintele Comisiei sportivilor;
i) trezorierul C.O.S.R.;
j) secretarul general al C.O.S.R.
6.9.2. Preşedintele Comisiei sportivilor, trezorierul şi secretarul general fac parte de drept din Comitetul
Executiv al C.O.S.R.
6.9.3. Comitetul Executiv al C.O.S.R. se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, pentru a analiza şi
decide în probleme majore ale activităţii, intre care si fara a se limita la:
6.9.3.1. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor C.O.S.R;
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6.9.3.2. încheie acte juridice în numele şi pe seama C.O.S.R., cu semnătura preşedintelui şi/sau a
secretarului general;
6.9.3.3. stabileşte strategia resurselor umane, aprobă organigrama şi politica de personal a administraţiei
C.O.S.R., în baza propunerilor prezentate de preşedinte şi secretarul general;
6.9.3.4. stabileşte componenţa şi aprobă regulamentele de functionare a comisiilor permanente sau
grupurilor de lucru ad-hoc;
6.9.3.5. validează deciziile Consiliului Director luate anterior şedinţei Comitetului Executiv al C.O.S.R.
6.9.3.6. decide, asupra aspectelor legate de participarea la o ediţie a Jocurilor Olimpice, impreuna cu
reprezentanţii federaţiilor sportive naţionale mentionate la art. 4.6.1.2.
6.9.4. In exercitarea atributiilor sale, Comitetul Executiv va fi putea tine cont de rezolutiile comisiilor de
specialitate constituite pentru un anumit domeniu de activitate, in conformitate cu prevederile art. 6.15.1.
6.9.5. Şedinţele Comitetului Executiv se pot convoca la solicitarea preşedintelui sau la cererea majorităţii
absolute a membrilor săi cu drept de vot (jumatate plus unu din numarul total al membrilor cu drept de
vot).
6.9.6. Reuniunile Comitetului Executiv sunt statutare cu condiţia prezenţei a minimum 2/3 dintre membrii
cu drept de vot. Deciziile se iau cu majoritate simplă a voturilor membrilor prezenţi.
6.9.7. În caz de egalitate de voturi în Comitetul Executiv al C.O.S.R., votul preşedintelui este decisiv.
Art. 6.10.Procedura generală de eligibilitate în Comitetul Executiv :
6.10.1. Sunt eligibili ca membri ai Comitetului Executiv, membrii C.O.S.R cu drept de vot si/sau
persoanele propuse de acestia, care formuleaza o solicitare scrisa in acest sens, cu respectarea prevederilor
de la art. 6.5., paragrafele 6.5.1. şi 6.5.2. În cazul în care secretariatul C.O.S.R. nu a primit la termenul
stabilit numărul de candidaturi necesare, Comitetul Executiv al C.O.S.R. poate propune o altă procedură în
această privinţă.
6.10.2. Membrii Comitetului Executiv al C.O.S.R. se stabilesc după următoarea procedură, respectând
categoriile de membri prevăzute la Capitolul 4:
6.10.2.1. preşedintele C.O.S.R. se alege conform procedurii de la art. 6.12;
6.10.2.2. membrul/membrii de naţionalitate română din C.I.O. este/sunt membru/membri de drept al/ai
Comitetului Executiv;
6.10.2.3. membrii Comitetului Executiv se aleg prin vot secret, în baza candidaturilor primite la
secretariatul C.O.S.R. şi au mandat pentru 4 (patru) ani.
6.10.2.4. un membru al Comitetului Executiv al C.O.S.R. va fi preşedintele Comisiei Tehnice Olimpice si
Pentru Sportul de Performanta;
6.10.2.5. Secretarul general şi trezorierul sunt membri de drept ai C.O.S.R. şi ai Comitetului Executiv.
Trezorierul sprijină activitatea Comitetului Executiv şi a administraţiei C.O.S.R., în probleme de natură
economică;
6.10.2.6. Secretarul general și Trezorierul se numesc de către Comitetul Executiv, la propunerea
preşedintelui, sub rezerva ratificării/aprobării de către Adunarea Generală;
6.10.2.7. Candidaturile pentru organele de conducere ale C.O.S.R. sunt verificate de Comitetul Executiv al
C.O.S.R. şi acceptate după analizarea si avizarea acestora de către Comisia de Etică.
6.10.2.8. Orice post devenit ulterior vacant pentru functia de presedinte, vicepresedinte sau alt membru al
Comitetului Executiv, cu exceptia trezorierului si a secretarului general, va fi completat prin alegeri pentru
postul vacant respectiv la urmatoarea Adunare Generala de alegeri sau, dupa caz, la Adunarea Generala
extraordinara stabilita prin decizia Comitetului Executiv.
Art. 6.11.Depunerea candidaturilor
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6.11.1. Cu 30 de zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea Adunării Generale de alegeri, candidaţii
pentru funcţia de vicepreşedinte sau de membru al Comitetului Executiv vor depune la secretariatul
C.O.S.R.:
a) Curriculum Vitae;
b) Cazier judiciar;
c) Scrisoare de intenţie personală. În scrisoarea de intenţie se vor preciza funcţiile pentru care se depune
respectiva candidatură;
d) Propunerea facuta de un membru al C.O.S.R. cu drept de vot, in cazul in care nu detine aceasta calitate
in nume propriu.
6.11.2. O persoană poate candida pentru o singură funcţie în organele de conducere a C.O.S.R.
Art. 6.12.Preşedintele C.O.S.R. este ales prin vot secret de către Adunarea Generală de Alegeri, în
conformitate cu prevederile prezentului statut, dintre membrii C.O.S.R cu drept de vot şi/sau dintre
persoanele propuse de acestia.
6.12.1. Pentru a candida la funcţia de preşedinte al C.O.S.R., candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenia română;
b) să aibă o diplomă cu licenţă de studii superioare;
c) să fie o personalitate marcantă în plan naţional şi internaţional;
d) să aibă un profil moral necontestat;
e) să aibă experienţă managerială în domeniul sportului;
f) să fie cunoscător a cel puţin două limbi străine de circulaţie internaţională, din care una din limbile
oficiale ale C.I.O. foarte bine;
g) să fi fost practicant al sportului de performanţă sau antrenor de performanţă cu rezultate pe plan
internaţional.
6.12.2. Candidaţii pentru funcţia de preşedinte vor depune personal la secretariatul C.O.S.R., cu minimum
30 de zile înaintea datei fixate pentru Adunarea Generală de alegeri, următoarele:
a) Curriculum Vitae;
b) cazier judiciar;
c) scrisoare de intenţie;
d) Propunerea facuta de un membru al C.O.S.R. cu drept de vot, in cazul in care nu detine aceasta calitate
in nume propriu;
e) un proiect de strategie proprie de dezvoltare a C.O.S.R. pe perioada ciclului olimpic în curs şi în
perspectivă (în sinteză), care va fi distribuit membrilor C.O.S.R. înaintea Adunării Generale de alegeri şi
pus la dispoziţia publicului prin secretariatul C.O.S.R.
6.12.3. Preşedintele C.O.S.R. are următoarele atribuţii:
a) reprezintă C.O.S.R. în relaţiile cu terţii, în cadrul manifestărilor oficiale interne şi internaţionale;
b) convoacă Comitetul Executiv şi Consiliul Director şi prezidează şedinţele acestora;
c) poate convoca Adunarea Generală;
d) exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru a determina îndeplinirea scopurilor C.O.S.R., a
hotărârilor Adunării Generale şi ale Comitetului Executiv;
În cazul în care preşedintele C.O.S.R. se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita una sau mai
multe dintre atribuţii, acesta poate delega exerciţiul atribuţiei (atribuţiilor) respective către un
vicepreşedinte.
6.12.4. Alegerile pentru funcțiile din cadrul Comitetului Executiv se realizează prin obținerea celui mai
mare număr de voturi, dar nu mai puțin de majoritatea voturilor (jumătate plus unu) exprimate in cadrul
primului tur de scrutin.
6.12.5. Daca este nevoie de organizarea unui al doilea tur de scrutin, hotararea se ia cu votul majoritatii
membrilor prezenti. In caz de egalitate de voturi, votul se repetă între candidații în cauză.
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Art. 6.13.Secretarul general al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român
6.13.1. Secretarul general este conducătorul administraţiei C.O.S.R. şi urmăreşte aplicarea hotărârilor
Adunării Generale, ale Comitetului Executiv şi ale Consiliului Director.
6.13.2. Secretarul general are drept de vot în Comitetul Executiv şi asistă la şedinţele Consiliului Director,
fără a avea drept de vot.

Art. 6.14.Consiliul Director al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român
6.14.1. Consiliul Director este convocat de preşedinte pentru soluţionarea unor probleme care nu suportă
amânare între şedinţele Comitetului Executiv.
6.14.2. Consiliul Director al C.O.S.R. este format din 5 membri. Din Consiliul Director fac parte de drept :
a) preşedintele C.O.S.R.
b) cei 3 vicepreşedinţi ai C.O.S.R.
c) trezorierul C.O.S.R.
6.14.3. Consiliul Director este statutar constituit dacă la reuniune sunt prezenţi preşedintele şi 2 membri ai
săi.
6.14.4. Deciziile se iau cu majoritate simplă. În caz de egalitate votul preşedintelui decide.
6.14.5. Deciziile adoptate de Consiliul Director se aplică la data stabilită de acesta şi se prezintă spre
ratificare Comitetului Executiv în proxima sa şedinţă. Deciziile neratificate de către Comitetul Executiv
devin nule.
6.14.6. Secretarul general şi, prin rotaţie, câte un membru al Comitetului Executiv, participă la şedinţele
Consiliului Director fără a avea drept de vot.
Art. 6.15.Comisiile Comitetului Olimpic şi Sportiv Român
6.15.1. C.O.S.R. îşi constituie comisii de specialitate, cu caracter permanent sau pe perioada determinată,
ca foruri de lucru şi exclusiv consultative, cu rolul de a:
a) elabora strategii de dezvoltare a domeniului de activitate care le este atribuit;
b) concepe programe şi norme de punere în aplicare a acestor programe sau proiecte specifice;
c) evalua periodic stadiul de materializare şi eficienţa programelor sau proiectelor şi
d) de a face recomandări calificate, sub forma forma emiterii unui aviz consultativ.
6.15.2. Comisiile C.O.S.R. sunt formate din membri ai Adunării Generale şi experţi şi sunt prezidate, de
regulă, de un membru al Comitetului Executiv.
6.15.3. Comisiile C.O.S.R. funcţionează după un regulament propriu. Durata mandatului membrilor
comisiilor corespunde cu mandatul Comitetului Executiv. Preşedinţii comisiilor au dreptul de a coopta
experţi în domeniu în vederea abordării optime a situaţiilor de rezolvat. Aceşti experţi nu au drept de vot şi
îşi pot oferi serviciile pe durata mandatului preşedintelui comisiei.
6.15.4. Comisiile de specialitate ale C.O.S.R.:
6.15.4.1. Comisia tehnică olimpică şi pentru sportul de performanţă;
6.15.4.2. Comisia pentru educaţie, promovare şi dezvoltare;
6.15.4.3. Comisia medicală;
6.15.4.4. Comisia anti-doping;
6.15.4.5. Comisia sportul pentru toţi;
6.15.4.6. Comisia sportului pentru persoane dizabilitati;
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6.15.4.7. Comisia pentru sportul şcolar şi universitar;
6.15.4.8. Comisia juridica.
6.15.5. Comisia Sportivilor este înființată și funcționează în conformitate cu regulamente specifice bazate
pe regulile CIO pentru Comisiile Sportivilor Comotetelor Nationale Olimpice.
6.15.6. În situaţii speciale şi pentru teme bine definite, Comitetul Executiv poate decide formarea de
grupuri de lucru ad-hoc cu durată de funcţionare pe perioadă determinată.
6.15.7. Componenţa nominală a comisiilor de specialitate şi regulamentele proprii de organizare şi
funcţionare ale acestora se aprobă de Comitetul Executiv.
Art. 6.16.În scopul promovării şi apărării principiilor cuprinse în Charta Olimpică, a stilului de viaţă şi a
normelor de conduită europene recunoscute, precum si solutionarii disputelor se constituie Comisia de
Etică a C.O.S.R., care va functiona in baza unui regulament propriu, aprobat de catre Adunarea Generala
a C.O.S.R..
6.16.1. Comisia de Etică este formată din 7 membri, în următoarea componenţă:
a) preşedinte, un membru al Comitetului Executiv al C.O.S.R.
b) un membru sportiv olimpionic desemnat de Comisia Sportivilor
c) cinci membri, mari personalităţi ale societăţii româneşti, dintre care minimum 2 cu studii juridice şi cu
experienţă în domeniu la nivel naţional şi internaţional.
6.16.2. Preşedintele şi membrii Comisiei de Etică sunt propuşi de Comitetul Executiv şi aprobaţi de
Adunarea Generala de alegeri, prin derogare de la prevederile art. 6.9.3.4 si 6.15.6 din statut.
6.16.3. Mandatul fiecărui membru al Comisiei de Etică, corespunde mandatului Comitetului Executiv şi
poate fi reînnoit în aceleaşi condiţii.
6.16.4. Comisia de Etica are competenta de a efectua verificari cu privire la incalcari ale principiilor de
etica, cu privire la cazurile de incalcare a statutului, codurilor, regulamentelor, solutionarii disputelor si a
altor acte ale C.O.S.R.
6.16.5. Comisia de Etica propune sanctiuni disciplinare, confom prevederilor statutului, regulamentelor si
codurilor corespunzatoare
ale C.O.S.R.
6.16.6. De asemenea, aceasta analizeaza candidaturile pentru functiile din cadrul Comitetului Executiv si
prezinta un raport Comitetului Executiv spre validarea sau invalidarea acestora, in vederea luarii unei
decizii asupra candidaturii. Eventualele situații neclare sau litigii în legătură cu eligibilitatea unui candidat
vor fi supuse Adunării Generale spre soluționare pentru a lua o decizie finală înainte de a începe alegerile.
Art. 6.17.Comisia de Cenzori este formată dintr-un număr de 3 persoane, dintre care cel puţin unul dintre
cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil în condiţiile legii.
6.17.1. Cenzorii sunt aleşi de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani şi asigură controlul financiar
intern al C.O.S.R.;
6.17.2. Comisia de Cenzori are următoarele atribuţii:
a) verifică activitatea financiar-contabilă a C.O.S.R., precum şi gestionarea patrimoniului acestuia;
b) întocmeşte şi prezintă rapoarte Adunării Generale;
c) poate participa, prin preşedinte, la şedinţele Comitetului Executiv şi ale Consiliului Director fără drept
de vot;
d) lucrează împreună cu auditorul extern numit de către Adunarea Generală
e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
CAPITOLUL 7 – FINANŢAREA ACTIVITĂŢII
Art. 7.1.Finanţarea activităţii C.O.S.R. se regăseşte în bugetul anual de venituri şi cheltuieli al acestuia.
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Art. 7.2.Sursele de venituri anuale ale Comitetului Olimpic şi Sportiv Român sunt :
a) alocaţii de la bugetul de stat;
b) timbrul olimpic reprezentând 10% din valoarea tuturor biletelor de acces la manifestările sportive, in
conditiile legii;
c) venituri provenite din încasările Regiei Autonome „Loteria Naţională” stabilite potrivit legii;
d) donaţii şi legate;
e) sponsorizări;
f) venituri realizate din cedarea dreptului de folosinţă a emblemei C.O.S.R. şi a altor drepturi de
proprietate intelectuală ale C.O.S.R.;
g) contribuţii din partea C.I.O., a Solidarităţii Olimpice şi a Asociaţiei Comitetelor Olimpice Europene;
h) venituri din organizarea şi exploatarea pronosticurilor şi pariurilor sportive, în condiţiile legii;
i) venituri provenite din taxele şi accizele aplicate la nivel naţional pentru ţigări şi băuturi alcoolice;
j) alte venituri, conform legislaţiei în vigoare;
k) sume rămase din exerciţiul financiar precedent.
Art. 7.3.COSR poate înfiinţa societăţi comerciale, în condiţiile legii. Dividendele obţinute de COSR din
activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc
obligatoriu pentru realizarea scopului COSR.
Art. 7.4.COSR poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi
sunt în strânsă legătură cu scopul principal al COSR.
Art. 7.5.COSR poate refuza orice donaţie sau legat oferit în termeni care contravin obiectivelor COSR sau
prevederilor prezentului statut.
Art. 7.6.Patrimoniul iniţial al COSR este de 5.000 lei, conform adeverinţei eliberate la data de 5.12.1990
de către reprezentanţii legali ai Ministerului Sportului.
CAPITOLUL 8 – DISPOZIŢII FINALE
Art. 8.1.Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate deţine în proprietate, concesiune sau folosinţă
imobile, baze şi instalaţii sportive de interes naţional din patrimoniul statului şi al unităţilor administrativteritoriale sau poate amenaja / construi din venituri proprii bunuri imobile (sediu propriu, baze şi instalaţii
sportive).
Art. 8.2.C.O.S.R. poate înfiinţa, organiza şi subvenţiona filiale regionale, complexe şi baze sportive de
pregătire, ca unităţi subordonate, în condiţiile legii.
Art. 8.3.Controlul financiar intern al C.O.S.R. este asigurat de Comisia de cenzori a carei componenta este
aprobată de Adunarea Generală.
Art. 8.4.Membrii C.O.S.R., cu excepţia celor care se dedică administraţiei, nu vor accepta nici un salariu
sau bonificaţie, de nici un fel, drept recompensă materială pentru exercitarea funcţiei lor. Li se pot
rambursa cheltuielile de transport si de cazare, precum si toate cheltuielile justificate legate de exercitiul
functiei.
Art. 8.5.În baza Chartei Olimpice, statutul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român se supune aprobării
C.I.O. Orice modificare ulterioară a statutului urmează a fi comunicată la C.I.O., împreună cu o solicitare
de aprobare a acesteia. Eventualele omisiuni sau neînţelegeri ale prevederilor prezentului statut vor fi
interpretate conform Chartei Olimpice, aceasta din urmă având prioritate.
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Art. 8.6.În cazul disputelor nerezolvate privind activitățile sportive olimpice și non-olimpice sau
disputelor instituționale nesoluționate în cadrul C.O.S.R., acestea vor fi adresate Comisiei de Etică a
C.O.S.R. Orice decizie finală luată de organul competent C.O.S.R. în disputa în cauză poate fi contestată
exclusiv prin apel la Curtea de Arbitraj pentru Sport (CAS) din Lausanne, Elveția, care va soluționa
definitiv litigiul în conformitate cu Codul de Arbitraj în domeniul Sportului. Termenul de apel este de
douăzeci și una de zile (21 de zile) după primirea deciziei respective.
Art. 8.7.Comitetul Executiv va elabora şi prezenta spre aprobare Adunării Generale un Regulament de
punere în aplicare a dispoziţiilor Statutului Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.
Art. 8.8.Prezentul Statut a fost aprobat de Adunarea Generala a Comitetului Olimpic si Sportiv Român, în
data de 26 aprilie 2018.
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