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HOTĂRÂRI  ALE  COMITETULUI  EXECUTIV C.O.S.R. 

Adoptate la ședința din data de 11 iunie 2019 
 

 
 
 
1. Se aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi a ședinței Comitetului Executiv din 11 iunie 2019. 
 
2. Referitor la dosarul de echipament sportiv de la Jocurile Olimpice Rio 2016, cu majoritate de 
voturi, Comitetul Executiv decide că momentul consituirii ca parte civilă în dosarul penal de către 
COSR să fie după terminarea urmăririi penale sau în faza camerei preliminare sau în faza de judecată 
până la audierea inculpaților, în funcție de recomandarea Casei de Avocatură. 
Abțineri: dl. Valentin Amato Zaharia 
 
3. Comitetul Executiv ia act de ordinea de zi a Adunării Genrale Extraordinare a Asociației 
Comitetelor Olimpice Europene, care va avea loc la Minsk, în data de 22 iunie 2019. 
 
4. Se aprobă cu unanimitate de voturi rezoluțiile Comisiei Tehnice Olimpice și pentru Sportul de 
Performanță adoptate în ședința din data de 28.05.2019 și 10.06.2019. 
 
5. Se adoptă cu unanimitate de voturi următoarele decizii cu privire la Jocurile Europene Minsk 2019: 
5.1. Se aprobă modificări și completări în Delegația României, după cum urmează: 

▪ JUDO – includerea în delegație a sportivului KUNSAZBO Luca (-100 kg) 
▪ ATLETISM – sportivul TROFIN Cosmin este înlocuit cu sportivul COMAN Nicolae Marian, sportiva 

BANAGA Iulia Nicoleta este înlocuită cu sportiva LAVRIC Elena Mirela și sportiva MOROȘANU 
Angela este înlocuită cu sportiva ENE Roxana Maria 

▪ BASCHET 3x3 – sportiva IRIMIA Gabriela este înlocuită cu UIUIU Alexandra și sportiva FOTA 
Bianca Maria este înlocuită cu sportiva CHIS Ruxandra-Diana 

▪ Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) – includerea în Delegație a domnului George-Daniel 
JIANU, director general 

▪ Referitor la reprezentanții MTS, se adoptă următoarea decizie: în situația în care delelgația 
Ministerului Tineretului și Sportului, formată din dl. Constantin-Bogdan MATEI, Ministru, dl. 
Andrei NOURESCU, consilier și dl. George-Daniel JIANU, director general, nu va putea participa 
la Jocurile Europene, se vor întreprinde demersuri pentru participarea domnului Remus 
MUNTEANU, Secretar de Stat și a domnului Valeriu LEAPCIU, consilier. 

5.2. Se aprobă nominalizarea purtătorului de drapel la Ceremonia de Deschidere – sportiva Laura 
COMAN (tir sportiv) 
5.3. Se stabilește principiului de nominalizare a purtătorului de drapel la Ceremonia de Închidere – 
sportivul care va obține cea mai bună performanță la JE Minsk 2019 și va fi prezent la Ceremonia de 
Închidere 
5.4. Se aprobă nominalizarea sportivului și a oficialului care vor depune jurământul olimpic la 
Ceremonia de Prezentare a Echipei Olimpice, care va avea loc în data de 17 iunie 2019, începând cu 
ora 10:00, la Complexul Olimpic Sydney 2000 – sportiva Laura COMAN (tir sportiv) și oficialul Marcela 
FUMEA (gimnastică aerobică) 
5.5. Se aprobă contractul de membru al Delegației României care se va semna cu toți mebrii 
Delegației 
5.6. Se aprobă normele financiare ale Misiunii JE Minsk 2019 – conform anexei 
 
6. Comitetul Executiv ia act de situația demersurilor în legătură cu cererea Federatiei Romane de 
Tenis de 330.000 USD pentru organizarea circuitului profesionist WTA, BRD Bucharest Open Romania. 
 
7. Se aprobă cu unanimitate de voturi invitarea în cadrul ședințelor Comisiei Tehnice Olimpice și 
pentru Sportul de Performanță a unor experți din rândul colectivului COSR pentru asistență medicală 
și științifică. 
 
8. Se aprobă cu unanimitate de voturi salarizarea personalului angajat pe posturi finanțate din fonduri 
publice, prin asimilare cu grila de salarizare a Ministerului Tineretului și Sportului și a Complexurilor 
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Sportive Naționale – personal contractual – conform anexelor, cu aplicabilitate de la data de 1 iunie 
2019. 
 
9. Referitor la propunerea domnului Bogdan Socol privind cartea “100 sportivi legendari”, Comitetul 
Executiv, cu unanimitate de voturi, adoptă următoarea decizie: informațiile prezentate sunt 
insufieciente pentru adoptarea unei hotărâri; astfel, sunt necesare detalii ale proiectului care vor fi 
prezentate Comitetului Executiv la următoarea ședință, în vederea adoptării unei hotărâri. 
 
10. Se aprobă cu unanimitate de voturi desemnarea doamnei Maricica Puică în calitate de 
reprezentant COSR la manifestările organizate în Luna Olimpică, la Șirnea sub egida Academiei 
Olimpice Române. 
 
11. Se aprobă cu unanimitate de voturi ca doamna Nadia Comăneci să fie candidatul COSR la Trofeul 
CIO „Femeia si Sportul – 2020”. 
 
12. Se aprobă cu unanimitate de voturi solicitarea Federației Române de Schi-Biatlon privind 
participarea domnului Valeriu Tomescu la seminarul pentru antrenorii de biatlon, în perioada 13-16 
iunie 2019, la Copenhaga (Danemarca). 

 


