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P r o i e c t 

 

 

COMITETUL NAȚIONAL OLIMPIC ȘI SPORTIV 

ADUNAREA  GENERALĂ  ORDINARĂ 

HOTĂRÂRE  nr.___________ 

 

03  martie  2023, mun. CHIȘINĂU 

 

     În temeiul prevederilor Cartei Olimpice, Capitolului  10.2 Adunarea Generală, punctele 10.2.3 

și 10.2.8 din Statutul CNOS,  precum și întru realizarea dispozițiilor art. 28 Dispoziții tranzitorii 

din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale, a Hotărârii Adunării Generale de 

Alegeri și dare de seamă din 23 noiembrie 2021 și ca urmare a consultărilor opiniei 

Departamentului Juridic al CIO, Adunarea Generală adoptă prezenta, 

HOTĂRÂRE: 

1. Se aprobă modificările și completările Statutului CNOS după cum urmează: 

 

• Capitolul 4 Rolul CNOS. Textul se propune a fi completat cu un nou punct – p. 4.33 cu 

următorul cuprins:  

„4.33 Acționează împotriva tuturor formelor de discriminare și violență în sport; 

contribuie la implementarea prevederilor Chartei Olimpice privind regulile 

deontologice în sport și promovarea integrității în activitatea sportivă.”  

• Capitolul 9 Drepturile și obligațiile membrilor. Se propune o nouă redacție a literei j) 

din punctul 9.3 după cum urmează:  

„j) Membrii CNOS, persoane juridice, sunt obligați să prezinte, ori de câte ori este 

cazul,  Secretariatului CNOS informația privind operarea modificărilor/completărilor 

actelor statutare, a adresei juridice, ș.a. La solicitarea Comitetului Executiv, membrii 

CNOS prezintă raportul  de activitate pentru anul precedent.”  

• Capitolul 10.2 Adunarea Generală. Textele din prezentul Capitol la punctul 10.2.2, 

punctul 10.2.3, literele d) și e); punctul 10.2.6 și punctul 10.2.18 se expun în redacție nouă, 

după cum urmează:  

- „10.2.2 Ședințele Adunării Generale sunt moderate de către Președintele CNOS sau 

de persoana delegată de acesta. Ședințele se desfășoară, de regulă, cu prezența fizică 

a membrilor. Se permite, în condiții specifice, desfășurarea ședințelor în format 

online/mixt, cu asigurarea securizării platformei electronice, garantarea dreptului la 

intervenție a membrilor și a votului, după caz;” 
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la punctul 10.2.3 literele:  

- „d) Aprobă și revocă membrii Consiliului de Supraveghere și ai Comisiei de Cenzori. 

Adunarea Generală aprobă candidatura a unui auditor extern independent sau poate 

delega acest drept Comitetului Executiv”; „e) Aprobă raportul anual al Comisiei de 

Cenzori și raportul auditului extern independent pentru perioada precedentă”. 

- „10.2.6 Convocarea Adunării Generale ordinare se decide de către Comitetul Executiv 

în ședința sa. În termen de 30 de zile până data organizării Adunării Generale, 

informația este plasată pe pagina oficială a CNOS, se comunică membrilor prin 

intermediul tehnologiilor electronice și este publicată în mijloace de informare”. 

- „10.2.18 Hotărârile adoptate de Adunarea Generală, în limitele legii, a prezentului 

Statut și a Chartei Olimpice sunt obligatorii pentru membrii CNOS, inclusiv pentru cei 

care nu au fost prezenți sau au votat împotrivă”.  

• Capitolul 10.3 Procedura de convocare a Adunării Generale de Alegeri și dare de 

seamă. Textele de punctele 10.3.1 și 10.3.4 se expun în redacție nouă, după cum urmează: 

- „10.3.1 Adunarea Generală de Alegeri și dare de seamă se convoacă o dată la patru 

ani. Convocarea Adunării Generale se anunță cu 60 de zile până la data organizării. 

Membrii CNOS, persoane juridice,  vor prezenta cu 30 de zile până la organizarea 

Adunării Generale în adresa Secretariatului CNOS, în formă scrisă, procesele verbale 

și procura persoanelor desemnate pentru participare la Adunarea Generală. 

Respectivii membri pot decide modificarea candidaturilor persoanelor desemnate, 

urmând procedura menționată anterior.” 

- „10.3.4 Procedura de vot, în condițiile depunerii a două sau a mai multe dosare pentru 

funcția de Președinte CNOS, se realizează prin vot secret. La decizia Adunării 

Generale, în cazul depunerii a unui singur dosar, votul poate fi deschis.” 

• Capitolul 11 Comitetul Executiv al CNOS. Textele de la punctul 11.1 (partea a doua) și 

de la punctul 11.2 (partea a doua) se expun în redacție nouă, după cum urmează: 

- Punctul 11.1 ,, ...Comitetul Executiv este format din următorii membri cu drept de vot:  

✓ Președintele CNOS; 

✓ Prim-vicepreședinte, doi Vicepreședinți CNOS; 

✓ Șapte membri, inclusiv Secretarul General CNOS desemnat la propunerea 

Președintelui și un membru reprezentant al Comisiei Atleților Olimpici. 

✓ Din componența Comitetului Executiv, eventual face parte, membru în 

funcție a CIO dacă în Republica Moldova este prezent acesta.  

                    Se recomandă,  ca componența Comitetului Executiv să includă 30% din membri, 

urmând principiul bazat pe gender.” 

- Punctul 11.2  „...Comitetul Executiv se întrunește în ședință, trimestrial sau mai 

frecvent, dacă există necesitate de urgență, la propunerea Președintelui CNOS. 

Inițiativa de convocare poate aparține Secretarului General CNOS, delegat de către 

Președinte sau majoritatea membrilor (50%+1). Ședințele sunt deliberative cu 

prezența fizică sau în format mixt (fizică/online) a majorității membrilor.” 

- Se propune excluderea punctelor 11.4.1 și 11.4.2 din Statut din considerente că acestea 

repetă conceptual conținutul puctului 11.1  și punctul 11.2  redactate. 
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• Capitolul 12 Președintele CNOS. Textul de la punctul 12.3 se expune în nouă redacție, 

iar textul de la punctul 12.7 litera q) și litera t) se suplimentează cu noi prevederi, după 

cum urmează: 

- „12.3 Președintele CNOS este ales dintre membrii afiliați pentru o perioadă de patru 

ani.  Președintele poate fi reales pentru perioade succesive de patru ani, dar nu poate 

fi ales, pentru mai mult de trei (3) mandate consecutive.” 

q) textul, la final, se completează cu fraza „...alte atribuții prevăzute de articolul 19 

alineat (2) din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale”; 

t)  textul, la final, se completează cu fraza  „...inclusiv a Legii nr. 86/2020 cu privire la 

organizațiile necomerciale”. 

• Capitolul 13 Secretarul General al CNOS. Textul de la punctul 13.1 se completează cu 

o nouă literă g) cu următorul cuprins:  

„g) Prin dispoziția Comitetului Executiv, la propunerea Președintelui CNOS, exercită 

și alte atribuții prevăzute de articolul 19 alineat (2) din Legea nr. 86/2020 cu privire la 

organizațiile necomerciale”. 

• Capitolul 17 Comisia de Cenzori CNOS. Textele  de la punctele  17.4 și 17.5 se expun 

în redacție nouă, după cum urmează: 

„17.4 Activitatea economico-financiară a CNOS pentru perioada precedentă Adunării 

Generale, va fi supusă verificării de către un auditor extern independent. Compania de 

audit este desemnată în cadrul ședinței Adunării Generale sau, la decizia acestei din 

urmă, selectarea auditorului extern poate fi delegată către Comitetul Executiv CNOS”.  

„17.5 Raportul comisiei de cenzori și raportul de audit se aprobă de Adunarea 

Generală a CNOS.  

• Capitolul 18 Finanțarea activității CNOS. Textul de la punctul 18.1 se expune în redacție 

nouă, după cum urmează:  

„18.1 CNOS beneficiază de alocații de la bugetul de stat destinate programelor de 

pregătire și participare a sportivilor la edițiile ordinare ale Jocurilor Olimpice, alte 

competiții internaționale organizate sub egida Comitetului Internațional Olimpic și 

structurilor continentale ale acestuia”. 

 

2. Secretariatul CNOS, în termen de 30 de zile, va sistematiza și redacta  propunerile,  

parvenite în cadrul Adunării Generale și va prezenta Agenției Serviciilor hotărârea privind 

modificarea/completarea Statutului CNOS. 

 

3. Controlul asupra implementării hotărârii nominalizate se deleagă Prim-vicepreședintelui 

CNOS.  

 

 

 

Președintele  ședinței          Nicolae  JURAVSCHI 


