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#B
ART. 1
Pe data prezentei hotărâri se aprobă organizarea şi funcţionarea Comitetului
Olimpic Roman, ca unitate autonomă, nonprofit, cu personalitate juridică, care îşi
desfăşoară activitatea în baza prevederilor Chartei Olimpice şi ale statutului
propriu.
ART. 2
Comitetul Olimpic Roman acţionează pentru dezvoltarea şi sprijinirea mişcării
olimpice în România, pentru cultivarea în rândul tineretului a interesului pentru
sport şi a idealurilor olimpice.
ART. 3
Comitetul Olimpic Roman organizează, împreună cu federaţiile naţionale ale
sporturilor olimpice, selecţia şi pregătirea sportivilor, asigurând reprezentarea ţării
la Jocurile Olimpice, precum şi la competiţiile regionale, continentale şi
intercontinentale, organizate sub egida Comitetului Internaţional Olimpic.
ART. 4

În realizarea atribuţiilor sale, Comitetul Olimpic Roman colaborează cu
Ministerul Tineretului şi Sportului, cu alte instituţii şi organisme guvernamentale
cu atribuţii în domeniu, cu organizaţii şi asociaţii cu caracter public sau privat.
ART. 5
Comitetul Olimpic Roman stabileşte şi dezvoltă relaţii cu Comitetul
Internaţional Olimpic, cu comitetele naţionale olimpice şi cu alte organisme
sportive internaţionale.
Comitetul Olimpic Roman foloseşte în mod exclusiv însemnele olimpice şi
emblema proprie prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Pentru prejudiciile cauzate prin folosirea neautorizată, de către terţi, a
însemnelor olimpice şi a emblemei proprii, Comitetul Olimpic Roman are dreptul
la despăgubiri, potrivit legii.
ART. 6
Pentru asigurarea condiţiilor de pregătire şi de viaţa ale sportivilor, Comitetul
Olimpic Roman poate înfiinţa, organiza şi subvenţiona centre olimpice de
pregătire, ca unităţi subordonate.
ART. 7
Pentru dezvoltarea sporturilor olimpice în rândul tineretului, Comitetul Olimpic
Roman, împreună cu Ministerului Tineretului şi Sportului, federaţiile naţionale
organizează şi subvenţionează centre naţionale olimpice de pregătire a juniorilor.
Ministerul Învăţământului sprijină organizarea acestor centre.
ART. 8
Comitetul Olimpic Roman acordă lunar, din bugetul propriu, prime de lot
olimpic sportivilor, antrenorilor şi celorlalţi tehnicieni, în perioadele de pregătire
centralizată. Valoarea acestor prime se va stabili de către Comitetul executiv al
Comitetului Olimpic Roman.
ART. 9
Comitetul Olimpic Roman are următoarele surse de finanţare:
- subvenţii de la bugetul de stat;
- sponsorizări;
- donaţii şi contribuţii în bani sau în natura, de la persoane fizice şi juridice din
tara şi din străinătate;
- venituri proprii realizate prin comercializarea emblemei olimpice, a însemnelor
proprii şi a timbrului olimpic;
- contribuţii ale Regiei Autonome "Loteria Naţională";
- acţiuni interne şi internaţionale;
- alte activităţi economice, desfăşurate conform legii.
ART. 10
Comitetul Olimpic Roman are deschis în banca cont propriu în lei şi în valuta.

#M3
ART. 11
(1) Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Tineretului şi Sportului este de 77.
(2) Structura organizatorică şi numărul de posturi în cadrul acesteia se
stabilesc de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, cu
încadrarea în numărul maxim de posturi.
(3) Personalul va fi încadrat în baza ordinului preşedintelui Comitetului
Olimpic şi Sportiv Român, cu salarii corespunzătoare funcţiilor şi nivelului stabilit
potrivit anexelor nr. Ib şi nr. V/2b la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind
nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de
stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi
personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri
de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului
contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr.
177/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
#B
ART. 12
Comitetul Olimpic Roman deţine şi utilizează parc propriu de transport, în
limitele prevăzute de lege.
ART. 13
Subvenţia prevăzută pentru Comitetul Olimpic Roman în bugetul Ministerului
Tineretului şi Sportului pe anul 1991 se transfera la bugetul acestuia.
ART. 14
În aplicarea prezentei hotărâri, Comitetul Olimpic Roman poate emite ordine şi
instrucţiuni.
ART. 15
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 februarie 1991**). Pe aceeaşi dată
orice dispoziţie contrară se abrogă.
ANEXA 1
1. Simbolul olimpic se compune din cinci cercuri ce apar singure, într-una sau
mai multe culori.
Cele cinci cercuri sunt obligatoriu: albastru, galben, negru, verde şi roşu.
Cercurile sunt inlantuite de la stinga la dreapta. Cercurile: albastru, negru şi roşu se
află în partea de sus, cercurile: galben şi verde, în partea de jos, formând împreună

aproximativ un trapez regulat, a cărui baza mica este partea inferioară, conform
modelului oficial depus la sediul Comitetului Internaţional Olimpic şi reprodus mai
jos.
Simbolul olimpic reprezintă unirea celor cinci continente şi întâlnirea sportivilor
din lumea întreaga la Jocurile Olimpice.
2. Drapelul olimpic este pe un fond alb, fără bordura. În centrul sau este situat
simbolul olimpic în cele cinci culori ale sale. Desenul şi proporţiile trebuie sa fie
acelea ale drapelului prezentat de Pierre de Coubertin la Congresul din 1914 de la
Paris.
3. Deviza olimpică "CITIUS, ALTIUS, FORTIUS" exprimă mesajul pe care
Comitetul Internaţional Olimpic îl adresează tuturor celor ce aparţin mişcării
olimpice, invitindu-i sa exceleze conform spiritului olimpic.
4. Emblema olimpică este un desen integrat care asociază cercurile olimpice
unui alt element distinctiv. Desenul oricărei embleme olimpice trebuie supus
Comisiei executive a Comitetului Internaţional Olimpic pentru aprobarea sa,
aprobare ce este prealabilă oricărei folosiri a emblemei sus-amintite.
5. Imnul olimpic este cel aprobat de Comitetul Internaţional Olimpic la a 55-a
sesiune a sa de la Tokio, în anul 1958, şi a cărui partitura este depusă la sediul
Comitetului Internaţional Olimpic.
6. Flacăra olimpică este flacăra ce se aprinde la Olimpia sub autoritatea
Comitetului Internaţional Olimpic.
7. Facla olimpică (sau torta) este o faclă (sau o tortă) sau replică sa, pe care arde
flacăra olimpică.
8. Emblema Comitetului Olimpic Roman este reprodusă mai jos, fiind un desen
integrat care asociază:
- simbolul olimpic;
- numele ţării în chenar;
- tricolorul.
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