STATUT C.I.C.
Art . 1
Nume, Statut legal si sediu
Consiliul International al Vanatorii si Conservarii Vanatului (CIC) a fost creat in 1935 sub legea federala a
Republicii Austriece privind acordarea de privilegii organizatiilor internationale non-guvernamentale
(BGBI No. 174/1992). Sediul sau este la Viena; biroul administrativ este in Budapesta. Membrii sai se
conformeaza prezentelor dispozitii statutare, modificate ultima data in 12 martie 2005.
Articol 2
Obiective si obligatii
2.1.Obiective
CIC si ansamblul organelor sale statutare se angajeaza pentru folosirea durabila a resurselor biologice
salbatice ca principiu de baza, si urmaresc indeosebi urmatoarele obiective:
a) o apropiere globala a mediului, fondata pe constiinta colectiva,
b) respectarea oricarei forma de viata in ecosistemele lor,
c) conservarea si gestionarea naturii, in principal a faunei, in interesul generatiilor actuale si viitoare
prin masuri de prevenire si precautie
d) lupta contra pierderii divesitatii biologice prin protectia speciilor pe cale de disparitie
e) utilizarea durabila a resurselor naturale ca si conditie esentiala pentru crearea profiturilor sociale si
economice si deci de incitare la protectia acestora
f) recoltarea vanatului cu respectarea ecosistemelor naturale printr-o vanatoare selectiva
g) ameliorarea gestiunii faunei salbatice, amenajarii si utilizarii teritoriilor
h) susinerea cercetarii stiintifice, formarea si informarea publicului in vederea obtinerii sustinerii in
realizarea obiectivelor CIC
i) prestatia sfaturilor puterilor publice, organizatiilor nationale si internationale si raspunderea la
intrebarile lor.
CIC se angajeaza sa intreprinda tot ce ii sta in putere cu scopul de a-si realiza obiectivele in respectul
principiilor etice cele mai elevate si pentru ca aceste principii sa devina baza tuturor interventiilor si
activitatilor sale.
2.2. Obligatii
Membrii CIC se angajeaza sa-si promoveze scopurile si sa respecte Statutul, regulamentul intern si
deciziile organelor sale.
Art.3
Membrii si asociatii
3.1.Componenta
CIC se compune din :
a) reprezentanti de State, Agentii guvernamentale, de institutii nationale de drept public
b) reprezentanti ai Organizatiilor neguvernamentale nationale sau internationale si
c) persoane fizice
3.2. Stat Membru
Un Stat, membru al Organizatiei Natiunilor Unite sau Parte a Curtii Internationale de justitie, poate
deveni membru al CIC, notificand Presedintelui adeziunea sa la acest Statut. Aceleasi cerinte se aplica
agentiilor guvernamentale si Institutiilor nationale de drept public.

Presedintele informeaza despre aceasta Adunarea Generala.
3.3. Candidatura
Orice persoana fizica sau morala preocupata de scopurile CIC si care doreste sa concureze la
indeplinirea lor poate cere admiterea sa la o Delegatie Nationala, in conformitate cu procedura
descrisa in regulamentul lor intern.
Orice refuz din partea unei Delegatii de a accepta un membru poate fi arbitrat de Comitetul Executiv.
Orice decizie data de Comitetul Executiv are un caracter obligatoriu pentru parti.
3.4. Nominalizari si aprobari
Membri sunt admisi de Delegatia lor Nationala. Admiterile sunt comunicate de seful de Delegatie
Presedintelui care le supune pentru aprobare Adunarii Generale.
3.5. Membru OING
Organizatiile internationale neguvernamentale informeaza Presedintele despre cererea lor de adeziune
la CIC. Aceasta cerere este supusa Adunarii Generle pentru examinare si eventuala confirmare.
3.6. Drepturile candidatilor
Cu titlu tranzitoriu si inca de la admiterea sa de catre Delegatie, acest membru poate participa la
activitatile CIC, fara drept de vot, pana la confirmarea de catre Adunarea Generala.
3.7. Membrii individuali
O persoana fizica poate deveni membru individual. Cum este prevazut in Regulamentul Intern,
membrii individuali pot fi de asemenea Binefacatori, Presedinte sau Membru de Onoare al CIC
sau Membru Tanar.
3.8. Asociatii
Persoane fizice sau organizatii pot prin decizia Consiliului, caz dupa caz, sa fie acceptate drept
Asociati conform dispozitiilor Regulamentului Intern.
3.9.Eligibilitate
Doar membrii CIC pot fi alesi in cadrul organelor sale.
Articol 4
Pierderea calitatii de membru
4.1. Cauze
Calitatea de membru se pierde: prin deces, prin dizolvare daca este vorba de o persoana morala sau de
o institutie, prin demisie, in caz de intarziere de mai mult de doi ani a platii cotizatiei sau prin
excludere, urmare a unui act contrar Statutului, Regulamentului Intern si/sau deciziilor Adunarii
Generale.
4.2. Exceptii
Pentru Statele Membre, Consiliul poate prevede exceptii.
4.3. Excludere si anulare
a) Un Membru poate fi exclus de catre Delegatia sa Nationala sau de Comitetul Executiv
b) Comiteul Executiv poate anula mandatul unui membru oricare ar fi titlul CIC
c) Orice excludere sau anulare poate face obiectul unui recurs la Adunarea Generala, respectiv la
Consiliu.
4.4. Pierderea drepturilor

In caz de demisie pentru oricare alt motiv ar fi sau de excludere, membru care iese pierde toate
drepturile cu privire la CIC.
Articol 5
Delegatii Nationale
5.1. Componenta
Pot face parte dintr-o Delegatie Nationala, reprezentantii guvernului, Organizatiile nationale
guvernamentale sau neguvernamentale care sustin obiectivele CIC precum Membrii individuali care
au, fie nationalitatea, fie activitatile principale in acel Stat.
5.2 Regulament Intern al Delegatiei Nationale
Fiecare Delegatie Nationale adopta regulamentul sau intern care trebuie sa fie supus pentru avizare
Consiliului Juridic intr-una din limbile oficiale ale CIC precum si orice modificare. In caz de
divergenta, Consiliul este cel care decide. Decizia este impusa Delegatiei respective.
5.3.Alegerea Sefilor de Delegatie
a) Delegatiile promoveaza obiectivele CIC in Statutul lor si coopereaza activ cu Biroul Administrativ.
b) Seful de Delegatie dirjeaza si informeaza Delegatia cu privire la activitatile CIC. Acesta
coordoneaza actiunile membrilor sai, oricare ar fi functia in care au fost numiti, reprezentantii
Consiliului si informeaza Biroul Administrativ despre lucrarile si componenta Delegatiei sale precum
si despre deciziile nationale importante care privesc scopurile CIC.
5.5. Delegatia Nationala in formare
O delagatie nationala in formare dispune de un vot deliberativ la Adunarea Generala si in Consiliul ,
chiar daca ea nu este compusa decat din putini membri, cu conditia ca o cotizatie individuala sa fi fost
varsata. Perioada de formare este limitata la doi ani.
Articol 6
Adunarea Generala
6.1. Drepturi si obligatii
Adunarea Generala este organul suprem al CIC. Acesta are in deosebi urmatoarele sarcini principale:
a) ratificarea nominalizarii noilor membrii
b) examinarea rapoartelor Presedintelui, Vice Presedintilor, Trezorierului precum si a rapoartelor
si recomandarilor Comisiilor si Grupurilor de Lucru
c) deciderea strategiilor pe termen lung
d) aprobarea proceselor verbale
e) trasarea de sarcini tuturor celor care exercita functii
f) modificarea, daca este nevoie, a bugetului
g) aprobarea bugetului pentru urmatorul exercitiu financiar
h) adoptarea si modificarea Statutului
i) alegerea Presedintelui, Vice presedintilor, Trezorierului si Comisarilor Verificatori
j) alegerea Presedintilor Comisiilor
k) la propunerea Comitetului Executiv, derogare la durata mandatelor prevazute in Statut
l) la propunerea Comitetului Executiv, schimbarea din functiile lor a persoanelor alese de CIC
m) pronuntarea asupra recursurilor prevazute in Statut
In plus aceasta vegheaza la stabilirea mentinerea si favorizarea relatiilor personale intre membrii sai.
6.2. Convocarea
La decizia Comitetului Executiv sau la cererea a 5 Delegatii Nationale, membrii CIC se reunesc cel
putin la fiecare trei ani in Adunare generala. Cinci State Membre sau Agentii

Guvernamentale/Institutii nationale de drept public sau 75 membrii cu drept de vot si provenind din
5 delegatii nationale pot cere oricand convocarea unei Adunari Generale.
Convocarea membrilor la Adunarile Generale va fi facuta cu cel putin doua luni inainte, insotita de o
ordine de zi provizorie. In afara acestui tremen, un membru nu poate introduce un punct de vedere
pe ordinea de zi decat cu acordul Comitetului Executiv.
6.3. Dreptul la informare
Documentele necesare deliberarilor si deciziilor Adunarii Generale, in special raportul financiar anual
si bugetul, trebuie sa fie transmis membrilor cu cel putin 4 saptamani inainte de data Adunarii
Generale
6.4. Decizii si cvorum
a) Adunarea Generala este abilitata sa delibereze atunci cand 100 membrii provenind de la cel putin
15 nationalitati diferite si-au pierdut dreptul de vot.
b) Cu exceptia modificarii Statutului, si dizolvarii, toate deciziile sunt luate cu majoritatea simpla a
membrilor prezenti sau reprezentati.
6.5.Analiza procurilor
Cel putin un membru al Consiliului Juridic trebuie sa efectueze verificarea procurilor
6.6. Votul secret
Orice membru cu drept de vot poate cere votul secret, atata timp cat cererea sa este sustinuta de cel
putin 5 membri cu drept de vot si apartinand cel putin de trei delegatii nationale
6.7. Presedintia
Adunarea Generala este condusa de catre Presedinte si, in caz ca acesta nu poate fi prezent, de catre un
Vice presedinte desemnat de ceilalti Vice presedinti.
6.8. Procesul verbal
Dupa fiecare Adunare Generala, un proces verbal succint este redactat de Biroul Administrativ si
aprobat de catre Presedinte. Acesta trebuie transmis fiecarui membru intr-un termen de 3 luni.
Art. 7
Dreptul de vot in cadrul Adunarii Generale
7.1. Statele Membre
Statele Membre CIC pot fi reprezentate de trei delegati cu drept de vot, in timp ce agentiile
guvernamentale/institutiile publice nationale ale statelor ce nu sunt membre pot fi reprezentate de
un delegat cu drept de vot. Acesti delegati sunt scutiti de cotizatie.
7.2. Membrii individuali
Membrii individuali prezenti care au fost nominalizati de majoritatea membrilor delegatiilor lor
nationale si care si-au achitat cotizatia conform cotelor fixate in Art. 7.5, au drept de vot.
7.3. Organizatiile Internationale Neguvernamentale
Adunarea Generala poate decide acordarea unui drept de vot fiecarei organizatii internationale
neguvernamentale.
7.4. Membrii de onoare
Fiecare Mebru de Onoare al CIC dispune de un vot.
7.5. Limitari de votare

a) Fiecare delegatie nationala dispune de doua voturi per milion sau o alta fractie a unui milion din
locuitori.
b) Delegatiile, care au mai putin de 10 voturi conform art. 7.5.a, pot rotunji numarul pana la 10 atata
timp cat au minimum 10 membri.
c) nici una din delegatii nu poate avea mai mult de 25 de voturi.
7.6. Imputernicirea Sefilor de Delegatie
In caz ca nici un membru al unei Delegatii nationale nu poate participa la Adunarea Generala, Seful
acelei Delegatii poate imputernici alt Sef de Delegatie dintr-o tara vecina sau un Vice presedinte sa
exprime opinia Delegatiei sale privind punctele Agendei. Numarul imputernicirilor este limitat la 5 per
persoana.
7.7. Imputernicirea membrilor cu drept de vot
Membrii cu drept de vot pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale, printr-o impternicire scrisa, de
un alt membru. Nici un membru nu poate primi mai mult de 9 imputerniciri.
7.8. Sistemul celor doua Camere
Daca nu se prevede altfel, deciziile vor fi luate de o majoritate simpla de voturi exprimata de
reprezentantii Statelor, de agentiile guvernamentale si institutiile publice nationale pe de o parte si
de reprezentantii altor categorii de membri pe de alta parte.
7.9. Dreptul de vot
Nimeni nu-si poate exercita dreptul de vot in cazul in care cotizatia anuala pentru anul precedent nu a
fost platita.
Art. 8
Consiliul
8.1. Compunere si drept de vot
Consiliul este format din Sefii de Delegatii Nationale cu drept de vot.
Fostul Presedinte, membrii Comitetului Executiv, Presedintii Comisiilor si ai Grupurilor de Lucru sunt
membri cu vot consultativ.
8.2. Invitati
Personalitatile invitate de Presedinte la reuniunile consiliului nu au drept de vot
8.3. Drepturi si obligatii
Consiliul reprezinta Adunarea Generala in perioada dintre sesiuni.
Alte sarcini ale sale sunt sa ia decizii in probleme urgente propuse de Comitetul Executiv si in
special:
a) ocuparea temporara a locurilor vacante in cadrul Comitetului Executiv pana la urmatoarea
Adunare Generala
b) sa delibereze asupra bugetelor si asupra ordinii de zi a Adunarii Generale propuse Comitetului
Executiv cu cel putin doua luni inainte.
c) Sa adopte Regulamentul Intern si eventualele sale modificari propuse de Comitetul Executiv.
8.4. Raportari cerute
Toate hotararile Consiliului vor fi aduse la cunostinta membrilor.
8.5. Votul de neincredere

Motiunea de a elimina din functie o persoana aleasa de Adunarea Generala are nevoie de sprijinul a cel
putin cinci Sefi de Delegatie. Hotararea asupra unei astfel de motiuni are nevoie de o majoritate de
doua treimi din membri prezenti sau reprezentati cu drept de vot.
8.6. Raspunderea Adunarii Generale
In perioadele cand nici o Adunare Generala nu este convocata, Consiliul isi va asuma toate obligatiile
legale ale acesteia. In aceasta situatie, toti membrii sai au drept de vot, cu exceptia invitatilor.
8.7. Convocarea
Consiliul se reuneste cel putin odata pe an la convocarea Presedintelui sau la cererea Comitetului
Executiv sau a zece membri ai Consiliului cu drept de vot.
8.8. Ordinea de zi
Ordinea de zi propusa de Presedinte este aprobata daca majoritatea membrilor prezenti sau reprezentati
cu drept de vot nu se opune.
8.9. Presedintia
Presedintele CIC prezideaza Consiliul. Numai in caz de egalitate de voturi, Presedintele isi poate
exercita un vot dcisiv. In cazul in care presedintele nu poate fi prezent, Vice presedintele desemnat de
ceilalti Vice presedinti prezenti la sedinta va prezida Consiliul cu drepturi identice.
8.10. Cvorumul si hotararile
Consiliul este abilitat sa delibereze daca jumatate din membrii sai cu drept de vot sunt prezenti sau
reprezentati. Hotararile Consiliului sunt luate cu majoritatea simpla de voturi ale tuturor membrilor sai
cu drept de vot prezenti sau reprezentati. Daca acest cvorum nu este atins, trebuie sa se trimita un
proiect de hotarare membrilor absenti sau nereprezentati. Daca jumatate din acesti membrii se opun
hotararii in termen de 30 de zile, aceasta va fi amanata.
8.11. Votul secret
Un membru al Consiliului cu drept de vot poate cere votul secret, daca este sustinut de cel putin inca
trei membri cu drept de vot.
8.12. Motiuni ce nu figureaza pe ordinea de zi
Orice motiune ce nu figureaza pe ordinea de zi, dar care trebuie sa faca obiectul unei deliberari a
Consiliului , trebuie trimise in scris Presedintelui inainte de sedinta. Daca astfel de motiuni sunt
aprobate de majoritatea membrilor prezenti cu drept de vot, ele vor fi trecute pe ordinea de zi.
8.13. Procura pentru Sefii de Delegatii
In caz de indisponibilitate, Sefii de Delegatii Nationale pot fi reprezentati de catre un alt membru al
Delegatiei lor sau al Consiliului cu drept de vot pe baza unei procuri scrise cotinand instructiuni
precise. Nici un membru al Consiliului nu poate fi imputernicit prin mai mult de cinci procuri.
8.14. Procura pentru Presedintii Comisiilor si Grupurilor de lucru
In caz de indisponibilitate, Presedintele unei Comisii sau al unui Grup de lucru poate fi reprezentat, la
alegere, de catre un membru din cadrul Comisiei sale sau al Grupului sau de lucru.
Art. 9
Comitetul Executiv
9.1. Componenta
a) Comitetul executiv se compune din Presedinte, Vicepresedinti, Trezorier si Presedintii de Comisii
cu drept de vot, precum si presedintii Grupurilor de lucru fara drept de vot.

b) La propunerea Presedintelui, Comitetul Executiv poate nominaliza un Comitet de Conducere
pentru pregatirea lucrarilor sale.
c) Presedintele, Vice presedintii si trezorierul se pot reprezenta reciproc la sedintele Comitetului
Executiv. Presedintii Comisiilor pot alege sa fie reprezentati de un membru al comisiilor lor.
9.2. Drepturile Membrilor de Onoare
Fostii Presedinti ai CIC fac parte din Comitetul Executiv cu drept de vot consultativ.
9.3. Invitatii
Presedintele poate invita personalitati sa participe la o sedinta a Comitetului Executiv.
9.4. Drepturi si obligatii
Comitetul Executiv trateaza toate problemele de actualitate ale CIC, si anume:
a) implementarea hotararilor Adunarii Generale si Consiliului;
b) monitorizarea cheltuielilor si eficientei Comisiilor si Grupurilor de Lucru;
c) controlul bilantului semestrial;
d) pregatirea proiectelor si a ordinii de zi a Consiliului si a Adunarii Generale;
e) proiectul de buget;
f) modificarea bugetului, in cazul unor incasari sau cheltuieli suplimentare;
g) redactarea si revizuirea regulamentului Intern;
h) hotararile refritoare la laureatii premiilor decernate de CIC la recomandarea membrilor juriului;
i) hotararile necesare in vederea apararii intereselor CIC.
9.5. Deciziile
Deciziile sunt luate prin consens. Daca trebuie sa se supuna la vot, este nevoie de o majoritate de doua
treimi din voturile membrilor prezenti sau reprezentati cu drept de vot, conform art. 9.1.
9.6. Convocarea
Presedintele convoaca cel putin doua sedinte ale Comitetului executiv pe an sau la cererea Consiliului
sau a sase membrii cu drept de vot in Comitetul Executiv.
Art. 10
Presedintele
10.1. Candidatura
Orice membru isi poate depune candidatura ca Presedinte, cu conditia ca Delegatia Nationala sa fi
validat candidatura sa, care trebuie prezentata Presedintelui in scris, cu cel putin treizeci de zile inainte
de Adunarea Generala.
10.2. Drepturi si obligatii
Presedintele raspunde in fata Adunarii Generale si, pe langa functia sa definita la art. 19.1.este
insarcinat in special cu urmatoarele atributii:
a) sa conduca si sa aplice politica generala a CIC in toate domeniile;
b) sa reprezinte CIC la toate nivelele guvernelor, organizatiilor internationale si nationale si a
membrilor sai;
c) sa prezideze Adunarea Generala, Consiliul si Comitetul Executiv;
d) sa delege sau sa limiteze responsabilitatile celor autorizati sa semneze in numele CIC.
10.3. Indisponibilitatea permanenta
In caz de indisponibilitate permanenta a Presedintelui, Vice presedintii desemneaza unul dintre ei
pentru a-si asuma atributiile Prsedntelui pana la urmatoarea sedinta a Adunarii Generale.

10.4. Alegerea
Presedintele este ales de Adunarea Generala pentru o perioada de trei ani, ce poate fi prelungita o
singura data, conform art. 6.1.k. Daca nu este ales a doua oara, noul Presedinte trebuie sa fie de
nationalitate diferita de cea a predecesorilor sai.
10.5. Procedura de alegere
In cazul in care nu exista decat un singur candidat, Adunarea Generala poate sa aleaga Presedintele
prin ridicarea mainii. Orice membru CIC poate solicita votul secret daca cererea sa este sustinuta de
inca zece Sefi de Delegatie sau de douazeci si cinci de membri cu drept de vot, apartinand de cel putin
cinci Delegatii Nationale. Daca se prezinta mai multi candidati la presedintie, votul se va face de
asemenea in secret, conform pocedurii de preferinta prevazuta in Regulamentul Intern.
Art. 11
Vice presedintii
11.1. Candidatura
CIC va avea cel putin patru si cel mult opt vice presedinti ce provin de preferinta din zone geografice
diferite. La propunerea Comitetului Executiv sau a Delegatiei Nationale, orice membru CIC isi poate
depune candidatura ca Vice presedinte. Propunerea trebuie prezentata in scris Presedintelui cu cel
putin treizeci de zile inainte de Adunarea Generala.
11.2. Drepturi si obligatii
Comitetul Executiv va incredinta fiecarui Vice presedinte o sarcina speciala pentru promovarea
intereselor si obiectivelor CIC.
11.3.Alegerea
Vice presedintii sunt alesi de Adunarea Generala pentru o perioada de trei ani, ce poate fi prelungita o
singura data, conform art. 6.1.k. Daca nu sunt alesi a doua oara, noii vice presedinti trebuie sa fie de
nationalitate diferita de cea a predecesorilor lor.
Art. 12.
Trezorierul si trezorierul adjunct
12.1. Drepturi si obligatii
Trezorierul raspunde de problemele financiare ale CIC. Printre sarcinile sale se numara:
a) controlul bugetului CIC;
b) supravegherea fluxului monetar;
c) administrarea patrimoniului financiar;
d) intocmirea proietului anual de buget pentru anii urmatori in colaborare cu Comitetul Executiv;
e) pregatirea rapoartelor financiare necesare;
f) asigurarea controlului platii cotizatiilor.
Trezorierul poate sa delege toate sau numai cateva din atributiile sale Trezorierului sau adjunct, si, cu
aprobarea Comitetului Executiv.
12.2. Dreptul de veto
Daca Adunarea Generala ia o decizie cu privire la buget si Trezorierul nu o accepta, acesta isi
formuleaza argumentele, pe care Adunarea Generala le poate respinge prin votul majoritar exprimat de
doua treimi din membrii cu drept de vot, prezenti sau reprezentati.
12.3. Alegerea
Trezorierul este ales de Adunarea Generala la propunerea Comitetului Execuiv pe o perioada de trei
ani, ce poate fi prelungita o singura data, conform art. 6.1.k.

12.4. Obligatiile Membrilor fata de Trezorier
Membrii cu drept de rambursare, Comisiile si Grupurile de lucru trebuie sa-si incheie conturile la 31
decembrie si sa le prezinte Trezorierului cel tarziu pe 31 ianuarie din urmatorul exercitiu financiar,
impreuna cu dovezile justificative in original si cu conturile ce confera dreptul la o compensatie din
bugetul CIC. Dupa aceasta data nu se vor mai accepta alte cereri de compensatii.
Art.13
Auditorii
13.1.Obligatii si drepturi
Auditorii transmit raportul financiar anual Comitetului Executiv cu cel putin opt saptamani inainte de
a-l prezenta Adunarii Generale. Auditorii trebuie sa aiba acces la toate informatiile si documentele
importante pentru controlul conturilor. Acestia primesc sprijinul din partea organelor competente ale
CIC.
13.2. Alegerea
Auditorii sunt alesi de Adunarea Generala pentru o perioada de 3 ani, care se poate prelungi o singura
data, tinand seama de competenta si integritatea lor. Ei trebuie sa fie de nationalitati diferite si de o
alta nationalitate decat Trezorierul.
Art. 14.
Comisiile si Grupurile de lucru
14.1. Drepturi si obligatii
a) Comisiile si Grupurile de lucru analizeaza si propun contributii si solutii la problemele tehnice
speciale din domeniul lor de specializare, asa cum sunt delimitate si revizuite cu regularitate de
Comitetul Executiv. Orice comunicate sau rapoarte despre lucrarile lor reprezinta
responsabilitatea lor exclusiva, cu exceptia cazului in care au acordul prealabil al Comitetului
Executiv
b) In timpul sedintelor Adunarii Generale, Comisiile si Grupurile de lucru prezinta proiecte scrise
pentru hotararile si recomandarile adresate guvernelor, organizatiilor internationale si nationale
si personalitatilor din exteriorul CIC. Dupa analiza Consiliului Juridic si aprobarea Adunarii
Generale, aceste texte reflecta politica generala a CIC si sunt transmise destinatarilor lor, cu
raspunderea Presedintelui.
c) Comisiile si Grupurile de lucru mai pot formula hotarari si recomandari in afara Adunarii
Generale urmatoare pentru deliberare. In cazuri urgente, ele pot fi transmise celor interesati,
dupa analiza Consiliului Juridic si aprobarea Comitetului Executiv.

14.2. Componenta
Orice membru CIC avand un interes special pentru acest subiect se poate inscrie la Biroul Executiv
ca membru al uneia sau mai multor Comisii, al unuia sau mai multor Grupuri de lucru, in functie
de alegerea sa.
14.3. Convocarea si procedura
a) Convocarea la sedinte se face de catre Presedintii Comisiilor si Grupurilor de Lucru in
cadrul bugetului lor. Biroul Executiv al CIC poate fi chemat sa asiste. Eventualele
Regulamente sau Directive intrene au nevoie de aprobarea prealabila a Comitetului
Executiv.

b) Fiecare Presedinte trebuie sa prezinte Comitetului Executiv, cu cel putin o luna inainte de
Adunarea generala, un raport scris despre activitatile Comisiei sale sau ale Grupului sau de
lucru cuprinzand lista membrilor inscrisi.
c) Dupa consultarea Comitetului Executiv, Presedintii Comisiilor si Grupurilor de Lucru isi
stabilesc planul de actiune pentru anul urmator.
14.4. Conducerea Comisiilor si Grupurilor de Lucru
a) Conducerea Comisiilor si Grupurilor de Lucru se compune dintr-un Presedinte, cel mult
trei Vice presedinti si un Raportor asistati de membrii din diferite zone geografice. Fiecare
grup de lucru se afla in subordinea unei Comisii
b) Cu acordul Preseduntelui CIC, fiecare comisie prezinta Adunarii Generale un candidat la
presedentia sa.
c) Comisiile isi aleg Vice presedintii si Presedintele fiecarui Grup de lucru. Fiecare Grup de
lucru isi alege Vice presedintii. Raportorul este desemnat de Presedintele Comisiei sau
Grupului de lucru.
d) Totii membrii biroului sunt alesi pentru o perioada de trei ani, care poate fi prelungita o
singura data, conform articolului 6.1.k.
e) Alegerea membrilor biroului se face prin ridicarea mainii sau, la cererea unuia din membrii
Comisiei sau Grupului de lucru, prin vot secret. Daca mai multi candidati se prezinta pentru
presedintia unei Comisii sau unui Grup de lucru, alegerea va avea loc conform procedurii
prevazute in Regulamentul Intern.
f) Un Presedinte de Comisie poate cere Comitetului Executiv radierea de inscriere a unui
membru al Comisiei sale si/sau a unuia din Grupurile de Lucru.
Art. 15.
Consiliul stiintific
15.1. Drepturi si obligatii
Consiliul Stiintific coordoneaza activitatile stiintifice ale CIC, in special lucrarile Comisiilor si
Grupurilor de Lucru, in colaborare cu Comitetul Executiv.
15.2.Numirea
Consiliul stiintific cuprinde Expertii CIC. Membrii Consiliului Stiintific sunt numiti sau
revocati de Comitetul Executiv.
Art.16
Consiliul juridic
16.1.Componenta
Consiliul Juridic este compus din cel putin trei si cel mult cinci juristi, membrii CIC, alesi de
Comitetul Executiv si propusi de Consiliu in Adunarea Generala in vederea numirii lor pentru
o perioada de trei ani, ce poate fi prelungita o singura data, conform articolului 6.1.k.
16.2. Drepturi si obligatii
Avand in vedere diversitatea legislatiilor nationale si internationale, printre atributiile
Consiliului Juridic se numara in special :
a) Formularea corecta a documentelor oficiale sau obligatorii;
b) Interpretarea si adaptarea Statutului;
c) Solutionarea problemelor juridice;
d) La nevoie si la cerere, o opinie motivata pentru Delegatiile Nationale;
e) Analiza valabilitatii drepturilor de vot si a procurilor, conducerea alegerilor si analiza
conformitatii statutare a desfasurarii sedintelor CIC;

f) Formularea de opinii juridice pentru Presedintii Comisiilor si Grupurilor de Lucru, pentru
Comitetul Executiv, Consiliul si Adunarea Generala. In caz de nevoie, aceste opinii trebuie
confirmate in scris partii interesate.
Art. 17.
Experti
17.1.Drepturi si obligatii
La cerere, expertii numiti ofera consiliere catre CIC pentru probleme speciale ce necesita
competente speciale.
17.2 Categorii
Exista doua categorii de experti:
a) Experti CIC, numiti cu acordul Delegatiei Nationale din tara lor de origine de catre
Comitetul Executiv si confirmati la Adunarea Generala, pentru o perioada de trei ani, ce
poate fi prelungita o singura data, conform articolului 6.1.k; acestia sunt autorizati sa poarte
titlul de “Experti CIC”.
b) Expertii Delegatiilor Nationale, numiti de catre Delegatiile Nationale conform dispozitiilor
Regulamentului lor Intern si confirmati la Adunarea Delegatiei lor, acestia sunt autorizati
sa poarte titlul de “Expert al (numele Delegatiei Nationale) a CIC...”
Art.18.
Venituri financiare si cotizatii
18.1.Surse de venituri
Resursele financiare ale CIC provin in special din:
a) Cotizatiile statelor
b) Cotizatii individuale
c) Donatii, mosteniri sau subventii
d) Rezultate ale actiunilor de sponsorizare a proiectelor
e) Venitul legat de utilizarea logo-ului, articolelor si publicatiilor CIC
f) Venituri din servicii prestate in numele CIC
18.2. Cotizatiile
Cotizatiile anuale sunt datorate catre CIC inca din anul de admitere. Ele sunt stabilite de
Adunarea Generala la propunerea Comitetului Executiv. Cu exceptia Membrilor de Stat, a
Membrilor Consiliului stiintific, a Expertilor si Membrilor Juniori, toti ceilalti membri CIC
sunt obligati sa-si achite cotizatiile.
18.3. Reguli in caz de intarziere a platii cotizatiilor
a) Dreptul la vot este suspendat daca la inceputul Adunarii Generale nu s-a facut nici o
confirmare de plata;
b) Trezorierul deschide procedura de excludere a unui membru dupa doi ani de intarziere
a platii.
Art. 19.
Dispozitii administrative generale
19.1. Reprezentare legala
Presedintele reprezinta CIC in procedurile judiciare si extrajudiciare, insa semneaza impreuna
cu un Vice presedinte toate documentele cu caracter legal. In caz de indisponibilitate, acesta va
fi reprezentat de doi Vice presedinti.

19.2. Decizii urgente
In cazul in care trebuie luata o hotarare urgenta, Presedintele poate sa se consulte fie cu
membrii Adunarii Generale, fie cu Consiliul, fie cu Comitetul Executiv, cu respectarea
Statutului. Daca in urma consultarii acestora se constata ca majoritatea statutara aproba
hotararea ce trebuie luata, aceasta este confirmata si comunicata tuturor membrilor.
19.3.Succesiunea legala
Persoanele alese raman in acea functie pana ce succesorii lor isi incep mandatul..
19.4.Exercitiul financiar
Exercitiul financiar corespunde anului civil.
19.5. Limbile oficiale ale CIC
Engleza, franceza si germana sunt limbile oficiale ale CIC. Toate textele oficiale si
comunicatele vor fi editate in aceste trei limbi . Daca situatia financiara pe termen lung a CIC
permite acest lucru, se va mai putea adauga si o alta limba ca limba oficiala, prin hotararea
Adunarii Generale.
19.6. Utilizarea limbilor pe plan intern
a. Cu exceptia Adunarii Generale, sedintele Consiliului tinute conform art. 8.6. de mai sus,
pot fi tinute intr-una sau doua din limbile oficiale, daca majoritatea membrilor prezenti
sunt de acord cu acest lucru. Totusi, in acest caz, fiecare membru se poate exprima intr-una
din celelalte limbi oficiale.
b. Se mai pot folosi si alte limbi pentru sedinte si publicari.
19.7. Voluntariatul
Cu exceptia secretariatului, totii membrii CIC lucreaza voluntar
19.8. Incompatibilitate
Functiile de Presedinte, Vice presedinte, trezorier, trezorier adjunct, Auditor, Presedinte al
Comisiei sau Grupului de lucru si cele de Experti ai CIC sunt incompatibile intre ele sau cu cea
de Sef de Delegatie.
19.9.Egalitatea intre sexe
Toate functiile din cadrul CIC sunt accesibile persoanelor de ambele sexe. Astfel, orice
utilizare a genului masculin in prezentul Statut este valabila pentru ambele sexe.
19.10. Raspunderea civila
CIC este singurul raspunzator de angajamentele asociatiei, cu exceptia oricarei raspunderi
personale, civila sau penala, a membrilor sai din conducere, in masura in care au actionat in
limita atributiilor lor si sub rezerva greselii sau neglijentei grave din partea lor.
Art. 20.
Interpretarea Statutului si a altor Documente cu caracter obligatoriu
a) Fiecare versine a statutului si a Regulamentului Intern stabilita intr-una din limbile oficiale
ale CIC este considerata ca text original de incredere. Adunarea Generala poate conferi
altor texte un caracter obligatoriu pentru membrii CIC.
b) In caz de dubiu sau de dezacord asupra interpretarii textelor cu caracter obligatoriu,
Consiliul Juridic statueaza, sub rezerva recurgerii la Adunarea Generala.

Art.21.
Modificarea Statutului si dizolvarea
21.1. Hotararile
Modificarea Statutului, dizolvarea CIC precum si afectarea patrimoniului sau nu pot fi decise
decat prin Adunare Generala, la propunerea Comitetului Executiv
21.2. Cvorumul
Sub rezerva dispozitiilor art. 7 si 18, asemenea decizii nu pot fi luate decat cu majoritatea de
voturi a doua treimi din membrii prezenti sau reprezentati cu drept de vot si care provin din cel
putin 20 nationalitati diferite.
21.3. Dizolvarea
In caz de dizolvare, chiar si daca sunt desemnati unul sau mai multi lichidatori, Presedintele,
Vice presedintii si Trezorierul raman in functie pana la inchiderea tuturor operatiunilor de
lichidare. Presedintele trebuie sa atribuie patrimoniul ramas institutiilor si organismelor cu
scop nelucrativ similar cu cel al CIC.
Art. 22. Arbitrajul
Orice diferend asupra aplicarii sau interpretarii obiectivelor si practicilor CIC va fi supus
Comitetului Executiv.
a) Membrii CIC si organele sale statutare accepta obligatia de a rezolva orice diferend si/sau
conflict care priveste CIC prin arbitraj;
b) Fiecare dintre parti trebuie sa-si aleaga arbitrul; acestia vor alege Presedintele tribunalului
arbitrar. In caz de dezacord, Presedintele Curtii de Arbitraj Permanent va desemna
Presedintele tribunalului arbitrar
c) Sentinta arbitrara este definitiva
Art. 23.
Regulamentul Intern
Regulamentul Intern al CIC care stabileste in detaliu aplicarea Statutului trebuie propus de
catre Comitetul Executiv si trimis Consiliului pentru aprobare. Dupa aprobare, va fi comunicat
tuturor membrilor. Daca un membru face contestatie la una sau mai multe dispozitii, trebuie sa
o faca in scris si sa se adreseze Presedintelui CIC inainte de inceperea Adunarii Generale. In
urma hotararii Consiliului, aceasta Adunare Generala va lua o hotarare definitiva dupa
consultarea Consilierilor Juridici.

