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HOTĂRÂRI  ALE  COMITETULUI  EXECUTIV C.O.S.R. 
Adoptate la ședința din data de 3 septembrie 2020 

 

 
 
 
1. Se aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi a ședinței Comitetului Executiv din               
3 septembrie 2020. 
 
 
2. Membrii Comitetului Executiv iau la cunoștință lista candidaților la funcțiile eligibile în cadrul 
Comitetului Executiv. 
 
 
3. Se aprobă cu unanimitate de voturi convocarea membrilor Comisiei de Etică în data de               
10 septembrie 2020, ora 14:00. 
 
 
4. Se aprobă cu unanimitate de voturi convocarea membrilor Comisiei Sportivilor în data de               
21 septembrie 2020, ora 12:00. Propunerile se vor transmite până la data de 16 septembrie 
2020. 
 
 
5. Membrii Comitetului Executiv iau la cunoștință lista cu împuternicirile privind participarea la 
Adunarea Generală de Alegeri din 24 septembrie 2020, primite din partea membrilor persoane 
juridice. 
Se aprobă cu unanimitate de voturi revenirea către membrii Adunării Generale și stabilirea 
termenului de transmitere 9 septembrie 2020. 
 
 
6. Se apobă cu unanimitate de voturi ca cererea depusă de dna Simona Amânar Tabără pentru 
dobândirea calității de membru al Adunării Generale COSR, la categoria “personalități ale vieții 
sportive”, să fie transmisă spre analiză și avizare Comisiei de Etică. 
 
 
7. Se aprobă cu unanimitate de voturi ca cererea Federației Române de Gimnastică privind 
cooptarea domnului Marian Drăgulescu în Comisia Sportivilor a COSR, să fie transmisă spre 
analiză și propunere membrilor acesteia. 
 
 
8. Membrii Comitetului Executiv iau la cunoștință măsurile organizatorice de desfășurare a 
Adunării Generale, raportat la obligațiile ce ne revin în contextul pandemiei COVID-19.  
Cu unanimitate de voturi, Comitetul Executiv îl mandatează pe Președintele COSR pentru 
identificarea cadrului propice pentru derularea Adunării Generale de Alegeri. 
 
 
9. Cu unanimitate de voturi, se ratifică deciziile Consiliului Director adoptate în ședința din data 
de 20 august 2020. 
 
 
10. Se aprobă cu unanimitate de voturi rezoluțiile Comisiei Tehnice Olimpice și pentru Sportul 
de Performanță (CTOSP) adoptate în ședințele din 25 iunie 2020, 18 august 2020 și                            
1 septembrie 2020. 
 
 
11. Se aprobă cu unanimitate de voturi înscrierea numerică finală pentru participarea la FOTE 
Vuokatti 2021, conform prezentării Șefului de Misiune (document anexat). 
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12. Membrii Comitetului Executiv iau la cunoștință situația livrării echipamentului PEAK și a 
costurilor aferente. În acest sens se aprobă cu unanimitate de voturi majorarea competențelor 
secretarului general privind angajarea de fonduri până la suma de 200.000 USD  (din fondurile 
provenite de la CIO). 
 
 
13. Se aprobă cu unanimitate de voturi prelugirea raporturilor juridice cu Toyota România și 
Unicredit pentru extinderea duratei de utilizare cu titlu gratuit a celor zece unități Toyota 
Proace Verso, pentru o durată de 12 luni până după Jocurile Olimpice de la Tokyo. 
 
 
14. Se aprobă cu unanimitate de voturi inițierea demersurilor privind accesarea proiectului 
Național de Construcții de Interes Public sau Social „Subprogramul 3 Complexuri Sportive” 
pentru reabilitarea Complexului Olimpic Sydney 2000 – “Baza Veche”. Se aprobă cu unanimitate 
de voturi inițierea demersurilor de înscriere, urmând ca aspectele de natură juridică, 
economică, tehnică să fie aduse în discuție raportat la pașii procedurali stabiliți ulterior 
acceptării în Program. 
 
 
15. Membrii Comitetului Executiv iau la cunoștință situația privind deschiderile de credite a 
sumelor alocate de la bugetul de stat prin Ministerul Tineretului și Sportului. 
 
 
16. Membrii Comitetului Executiv iau la cunoștință conținutul scrisorii de intenției a societății 
PLASTIC CLEAN S.R.L., înregistrată la secretariatul COSR sub nr. 3830/02.09.2020.  
Se mandatează cu unanimitate de voturi vicepreședintele COSR, dl Alexandru Dedu pentru a 
purta discuții cu societatea în cauză pentru identificarea oportunității de perfectare a unui 
protocol de colaborare. 
 
 
17. Se avlidează cu unanimitate de voturi protocolul cu Brigada Anti-Teroristă. 
 
 
18. Membrii Comitetului Executiv iau la cunoștință informațiile privind acțiunile împotriva COSR 
întreprinse de domnul Ștefan Popescu.  
Se aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea Președintelui COSR și a secretarului General 
COSR să întreprindă toate demersurile necesare. 
Se aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea Casei de Avocatură “Dragne & Asociații” să 
reprezinte COSR în acest litigiu și să întreprindă acțiuni premergătoare în legătură cu lămurirea 
unor aspecte premergătoare legate de derularea acțiunii în discuție la instanța de judecată și 
privind abordarea telefonică  a membrilor Adunării Generale și a Comitetului Executiv al 
C.O.S.R., cu subiecte  de natură a influența deciziile acestora în contextul Adunării  Generale de 
Alegeri a C.O.S.R., etc. 
Se aprobă cu unanimitate de voturi transmiterea către Comisia de Etică a cererii Federației 
Române de Pescuit Sportiv privind dobândirea calității de membru COSR. 
 
 
19. Membrii Comitetului Executiv iau la cunoștință despre solicitarea Federației Române de Box 
de sprijin în demersul de a convinge autoritățile statului că disciplina box, la fel ca judo, lupte, 
karate și celelalte sporturi incluse în categoria sporturilor de contact nu își pot relua activitatea 
de înaltă performanță doar cu pregătire fizică generală, cu distanțare fizică între sportivi de 
minimum 2 metri. 
 

 

20. Membrii Comitetului Executiv iau la cunoștință conținutul scrisorii de intenției a societății 

COACHING PARTNERS, înregistrată la secretariatul COSR sub nr. 3808/01.09.2020, privind 

programul “Coaching pentru Campioni”. 
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21. Membrii Comitetului Executiv iau la cunoștință propunerea Comisiei medicale privind 

traducerea și diseminare către Federațiile Sportive Naționale a Ghidului de Asistență Medicală 

pentru Evenimentele Federațiilor Internaționale (ghid elaborat de ASOIF). 

Se aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea domnului Cristinel Romanescu, vicepreședinte al 

Comisiei Speciale pentru Sport, să susțină reluarea activității de înaltă performanță la categoria 

„sporturi de contact”. 

Se aprobă cu unanimitate de voturi transmiterea către Ministerul Tineretului și Sportului a 

Ghidului de Asistență Medicală pentru Evenimentele Federațiilor Internaționale (ghid elaborat de 

ASOIF), cu rugămintea de a indentifica soluții pentru reluarea activității de înaltă performanță la 

categoria „sporturi de contact”. 

 

 

22. Membrii Comitetului Executiv iau la cunoștință conținutul Cursului de Administrație Sportivă 

organizat sub auspiciile Solidarității Olimpice și ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român, în 

perioada 12 – 16 octombrie 2020. 

 


