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STATUTUL
UNIUNII COLUMBOFILILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA
CAPITOLUL I
Denumire, forma juridică, sediu, organizare, scop, durata de funcționare.
Art.1 Uniunea Columbofililor Profesioniști din România, denumită în continuare
U.C.P.R., a fost constituită în baza art. 32 din Decretul 31/1954 și art. 84 și următoarele
din Legea 21/1924, sub numele U.C.P.R., prin hotărârea de asociere a cluburilor:
Asociația columbofilă “Tudor Vladimirescu” Tg. Jiu, Asociația Columbofilă
TROTUȘUL Tg. Ocna - Bacău, Clubul Columbofil “8/13“ – Făgăraș – Brașov, Clubul
Profesionist “Valea Prahovei – Ploiești” și Asociația Sportiv-Columbofilă “Valahia” –
județul Dâmbovița, la care s-au adăugat prin reorganizarea potrivit O.G. 26/2000 și alte
cluburi columbofile. Este persoană juridică autorizată prin Sentința Civilă nr. 342/1994 a
Tribunalului Dâmbovița, pronunțată în Dosarul nr. 21/P.J./1994, înscrisă în Registrul
Federațiilor sub nr. 14/D/1994, apolitică, neguvernamentală și neconfesională, cu deplină
autonomie, înființată pe durată nelimitată.
U.C.P.R., prin membrii ei fondatori și cluburile (asociațiile) ulterior afiliate, continuă
tradiția unei activități de peste 70 ani de sport columbofil organizat în asociații naționale
sau județene, reunite în federații sub patronajul Ministerului Tineretului și Sportului sau
al Ministerului Agriculturii. Membri marcanți ai U.C.P.R. au contribuit în mod efectiv la
aderarea României și primirea acesteia în Federația Columbofilă Internațională.
U.C.P.R. își desfășoară activitatea potrivit legislației române, O.G. 26/2000 cu privire la
asociații și fundații, modificată și completată, Legea 31/1990, Legea 69/2000 – și în
conformitate cu prezentul Statut.
U.C.P.R. din România este o structură sportiv-columbofilă de tip “federație”,
reprezentând interesele tuturor columbofililor sportivi din cluburile și asociațiile afiliate.
Scopul U.C.P.R. este:
a) Practicarea sportului columbofil de către membrii săi, într-un cadru unitar, organizat la
nivel național – cu un Campionat Național desfășurat după un Regulament Național
întocmit atât după norme tradiționale, cât și în conformitate cu normele Federației
Columbofile Internaționale (F.C.I.);
b) Creșterea și ameliorarea raselor de porumbei voiajori, selecția și antrenarea acestora
pentru concursuri sportive atât pe teritoriul țării, cât și în afara frontierelor sale;
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c) Atragerea iubitorilor naturii în sportul columbofil ca mijloc de odihnă activă și sursă de
instruire în domeniul tehnologiei creșterii porumbeilor voiajori de elită și protecția
mediului.
U.C.P.R. este o asociație de cluburi și asociații columbofile, fără scop lucrativ, cu un
număr nelimitat de membri care, anual, trebuie să-și plătească cotizația de membru.
Sediul central (social și domiciliul fiscal) al U.C.P.R. este pe teritoriul României, în
municipiul Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 171 A, incinta Parcului Chindia, județul
Dâmbovița. Uniunea își poate constitui filiale – cu structuri teritoriale, precum și sedii
secundare, în condițiile legii și actualului Statut.
Art.2 (1) Columbofilul sportiv este persoana membră a Asociațiilor și Cluburilor sportivcolumbofile, care deține porumbei voiajori și participă la concursuri sportive cu aceștia.
(2) Proprietarii porumbeilor câștigători în concursurile sportive sau expoziții pot
beneficia de recompense materiale provenite din donații, sponsorizări și alte venituri
realizate de către U.C.P.R și structurile afiliate.
Art.3 U.C.P.R. are personalitate juridică, patrimoniu și Statut propriu, ștampilă,
emblemă, culori și insignă proprie, cu drept de afiliere la orice federație cu același profil
din țară și din străinătate.
Art.4 În cadrul U.C.P.R. își desfășoară activitatea următoarele structuri teritoriale:
- Asociații sportiv-columbofile județene și ale municipiului București;
- Cluburi sportiv-columbofile;
- Alte forme de organizare sportiv-columbofile.
Art.5 Organizațiile teritoriale afiliate trebuie să fie înființate în condițiile legii: cu act de
constituire, sediu, statut, număr de înregistrare în Registrul Național sau Județean de
evidență a structurilor sportive. Acestea pot/sau nu pot avea personalitate juridică,
emblemă și culori proprii, ștampilă, gestiune și activitate financiară proprie.
Art.6 În sediile U.C.P.R. se interzice discutarea oricăror subiecte cu caracter politic, etnic
sau confesional.
Art.7 Este interzisă afilierea sau asocierea U.C.P.R. cu partide sau alte organizații
politice, confesionale sau asociații cu scop lucrativ.
Art.8 Pentru realizarea scopului propus - practicarea unitară și la înalt nivel calitativ a
sportului columbofil de către membrii săi - U.C.P.R.. are în vedere urmatoarele
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Obiective:
- Organizarea, administrarea și coordonarea activității spotiv-columbofile a tuturor
columbofililor organizați în asociații și cluburi columbofile afiliate, din întreaga țară;
- Popularizarea sportului columbofil și atragerea spre acest sport a unui număr cât mai
mare de iubitori ai naturii, din toate categoriile sociale, de toate vârstele, fără nici un fel
de discriminare pe motive politice, religioase, etnice sau de naționalitate;
- Colaborarea cu organele locale abilitate pentru prevenirea și combaterea epizootiilor și
bolilor specifice porumbeilor;
- Organizarea de cursuri și stagii de pregătire privind cunoașterea legislației în domeniul
aviculturii și normelor specifice pentru creșterea porumbeilor;
- Îmbunătățirea bazei tehnico-materiale atât la cluburile afiliate, cât și la columbofili;
- Desfășurarea cu caracter accesoriu de activități economice directe, indiferent de cadrul
acestora, în condițiile legii, care, direct sau indirect, contribuie la dezvoltarea sportului
columbofil;
- Protejarea porumbeilor voiajori și a dreptului de proprietate asupra acestora;
- Efectuarea de demersuri pe lângă autoritățile competente pentru crearea unui cadru
legislativ care să reglementeze deținerea de porumbei călători și practicarea sportului
columbofil;
- Promovarea spiritului de sportivitate precum și înlăturarea violenței din sport,
eradicarea oricăror încercări de folosire a substanțelor și mijloacelor interzise prin care se
urmărește creșterea potențialului sportiv al porumbeilor;
- Reprezentarea și apărarea intereselor generale ale cluburilor sportive-columbofile și ale
membrilor acestora;
- Crearea între structurile sportiv-columbofile afiliate la U.C.P.R. a spiritului și
condițiilor de cooperare;
- Instituirea controlului la cluburi și columbofili pentru garanția și asigurarea faptului că
nu există porumbei străini introduși ilicit în concursuri, inelați necorespunzător (având
alte inele decât cele aprobate de către U.C.P.R.), porumbei rătăciți și pentru repatrierea
urgentă a acestora;
- Popularizarea sportului columbofil prin presa scrisă și electronică, radio-televiziune și
publicații proprii;
- Angajarea de personal administrativ și tehnic cu caracter temporar sau permanent;
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- Impunerea organizării de către cluburi a unor cursuri și stagii de pregătire pentru
columbofili sub îndrumarea U.C.P.R.;
- Organizarea cât mai bună și din timp a concursurilor sportiv-columbofile, cu asigurarea
condițiilor optime de desfășurare;
- Organizarea unui sistem propriu – centralizat de evidență a rezultatelor concursurilor și
întocmirea clasamentelor finale în conformitate cu Regulamentul Național Sportiv al
U.C.P.R., corelat cu normele F.C.I.;
- Aprovizionarea și distribuirea în exclusivitate a inelelor matricole, fișelor de
cronometrare, clemelor și plombelor de concurs, precum și a altor articole columbofile
indispensabile practicării sportului columbofil;
- U.C.P.R. se va preocupa de asigurarea și pregătirea loturilor naționale pentru participare
la olimpiade și expoziții proprii sau internaționale;
- Preocuparea pentru îmbunătățirea fondului genetic al porumbeilor deținuți de către
columbofili, procurarea prin import a unor exemplare de porumbei cu pedigree, atât
oficial cât și în mod particular;
- Participarea la concursuri naționale și internaționale;
- Pentru popularizarea sportului columbofil, expozițiile anuale se vor organiza în mai
multe județe din România, stabilite de către Consiliul Director în baza respectării unui
caiet de sarcini, și aprobate de către Adunarea Generală în ședința din primul trimestru al
anului. U.C.P.R. are dreptul să subînchirieze spații în cadrul locațiilor expozițiilor în
vederea desfășurării unor activități comerciale cu produse specifice pentru columbofili;
- U.C.P.R. exercită în exclusivitate dreptul de a elibera legitimații membrilor săi - se
poate adresa independent unităților sanitar-veterinare, organelor vamale și federațiilor
internaționale în vederea desfășurării concursurilor organizate de către U.C.P.R. atât pe
teritoriul țării, cât și în străinătate.
Art. 9. PATRIMONIUL
U.C.P.R. administrează și dispune în condițiile legii de patrimoniu propriu în scopul
realizării obiectului său de activitate.
Patrimoniul său este alcătuit din:
a) imobilul în care se află sediul - proprietate a Uniunii, în suprafață de 160 m.p., situat în
municipiul Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 171 A (incinta Parcului Chindia),
județul Dâmbovița.
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b) mijloace fixe, bunuri de inventar, aparatură IT și logistică proprie.
c) depozit bancar (mijloace bănești) din venituri proprii.
CAPITOLUL II
Organele de conducere, execuție și control ale U.C.P.R.
Art.10 Organele de conducere, execuție și control ale U.C.P.R. sunt:
a) Organe de conducere
▪ Adunarea Generală a U.C.P.R.
▪ Consiliul Director
b) Organe de execuție
▪ Comitetul Național Sportiv – C.N.S.
▪ Corpul Național de Arbitri
▪ Comisia Națională Juridică de Disciplină, Arbitraj și Litigii – C.N.J.D.A.L.
c) Organe de control
▪ Comisia de Cenzori
Art.11 Adunarea Generală
Este organul suprem de conducere cu cele mai mari puteri pentru a hotărî, decide și
ratifica actele privind interesele U.C.P.R., fiind constituită din totalitatea membrilor cluburile sportiv-columbofile afiliate, reprezentate de către delegați, aleși la nivel de
cluburi și asociații cu un mandat de 4 ani, conform normei de reprezentare.
Norma de reprezentare este de 1 (un) delegat pentru 30 de membri columbofili.
Lista delegaților desemnați va fi comunicată către U.C.P.R. până în data de 10.01. a
fiecărui an.
Cluburile și asociațiile vor alege și un delegat supleant, care poate să-l înlocuiască pe
delegatul titular, în situații deosebite.
Fiecare delegat are dreptul la un vot în Adunarea Generală.
Delegații cu mandate expirate pot fi realeși.
Delegații absenți la două ședinte consecutive ale Adunării Generale a U.C.P.R. vor fi
considerați demisionați, nominalizarea lor nemaiputând fi posibilă în viitor.
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Datele de desfășurare a ședințelor Adunării Generale se stabilesc de către Consiliul
Director și se comunică structurilor afiliate la U.C.P.R. prin grija Secretarului General, cu
cel puțin 30 zile înainte, ocazie cu care se fac cunoscute prin convocare scrisă data, ora și
locul întrunirii, precum și ordinea de zi.
Ședințele Adunării Generale se consideră statutar constituite dacă sunt prezenți jumătate
plus unu (1) din numărul delegaților convocați.
În caz de neîndeplinire a cvorumului, se convoacă a doua ședință, în aceeași zi sau pentru
un termen care nu va depăși 10 zile, caz în care ședința Adunării Generale va avea loc cu
delegații prezenți, indiferent de numărul lor.
Cluburile membre ale U.C.P.R. vor confirma până în preziua desfășurării Adunării
Generale numele și prenumele delegaților mandatați să participe la Adunarea Generală.
Confirmarea participării se poate face și în ziua Adunării, înainte de începerea ședinței,
prin prezentarea la Secretarul General a mandatului scris, adus de către delegatul
respectiv.
Lucrările Adunării Generale sunt conduse de către un prezidiu format din membrii
prezenți la Adunare și vor fi prezidate de către Președintele Consiliului Director.
Aceștia vor fi în număr de șase (6) și vor fi aleși prin vot dintre delegații prezenți.
De regulă, hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis. Votul secret poate fi
cerut de către președintele ședintei sau la cererea a 10 delegați; votul secret este
obligatoriu la alegerea Consiliului Director (alegeri generale sau parțiale).
Hotărârile Adunării Generale sunt valabile dacă se iau cu majoritate simplă, exceptând
cele privind modificarea actului constitutiv, al Statutului sau privind dizolvarea Uniunii,
precum și revocarea Consiliului Director pentru care sunt necesare voturile a minim 2/3
din delegații prezenți.
La Adunările Generale pot participa membri ai unor structuri sportiv-columbofile (care
solicită aprobarea Adunării Generale pentru participare) pentru a prezenta probleme de
interes personal sau colectiv; aceștia nu au drept de vot.
Dacă în ordinea de zi sunt înscrise și modificări sau completări ale Actului constitutiv sau
ale Statutului, acestea trebuie comunicate cu textul integral, prin poșta electronică, odată
cu convocarea Adunării Generale.
Lucrările Adunării Generale vor fi înregistrate audio-video și cu Proces-verbal (redactare
prescurtată).
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Art.11.1 Atribuțiile Adunării Generale
Adunarea Generală se întrunește anual și va avea două sesiuni: o primă sesiune va avea
loc în mod obligatoriu în primul trimestru al anului și va avea următoarele atribuții în
cadrul ordinii de zi:
1. Adoptă sau modifică, după caz, Actul constitutiv sau Statutul Uniunii conform
normelor legale;
2. Stabilește la nivel național strategia și obiectivele Uniunii;
3. Alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director (o dată la patru ani sau în situații
deosebite);
4. Alegerea Președinților Comisiilor de specialitate;
5. Alegerea și revocarea președintelui Comisiei de Cenzori (o dată la patru ani sau în
situații deosebite);
6. Primirea (afilierea) de noi membri / structuri sportiv-columbofile;
7. Excluderea de membri, asociații, cluburi;
8. Afilierea U.C.P.R. la alte structuri columbofile interne sau internaționale;
9. Aprobarea rapoartelor de activitate ale organelor de conducere și execuție ale Comisiei
de Cenzori;
10. Aprobarea bilantului contabil pentru anul precedent;
11. Apobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs:
12. Dizolvarea și lichidarea Uniunii precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după
lichidare;
13. Orice alte probleme pentru care este necesară aprobarea Adunării Generale.
În a doua sesiune, Adunarea Generală se va reuni în cursul trimestrului IV al fiecărui an.
Aceasta va avea în ordinea de zi următoarele:
1. Fixarea cuantumului cotizației pentru anul următor;
2. Fixarea prețului la inele genealogice;
3. Aprobarea programului Comitetului Național Sportiv și eventualele modificări ale
Regulamentului Național Sportiv (R.N.S.) pentru practicarea sportului columbofil cu
porumbei călători;
4. Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs, după caz;
5. Orice alte probleme pentru care este necesară aprobarea Adunării Generale.
Adunarea Generală poate fi convocată și în Ședință extraordinară – pentru probleme
urgente și de importanță – printre care și modificarea Actului constitutiv, a Statutului sau
dizolvarea Uniunii. Aceasta va hotărî numai cu privire la obiectul pentru care a fost
convocată.
Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toți membrii afiliați, inclusiv pentru
cei absenți sau opozanți.
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Hotărârile de interes mai larg adoptate în Adunarea Generală, precum și numirile în
diverse funcții de conducere sau executive, vor fi comunicate la sediile cluburilor afiliate
și publicate pe site-ul U.C.P.R., după caz.
Art.11.2 Desfășurarea Adunării Generale
A. - Constatarea întrunirii cvorumului (prezența delegaților);
- Aprobarea ordinii de zi, prin vot deschis;
- Alocuțiunea Președintelui;
- Desemnarea a 3 persoane pentru redactarea prescurtată a Procesului Verbal oficial al
Adunării Generale;
- Desemnarea Comisiei de validare a alegerilor – dacă este cazul;
- Raportul Consiliului Director privind activitatea desfășurată în perioada ce a trecut de la
ultima Adunare Generală;
- Raportul comisiilor de specialitate privind activitatea desfășurată în perioada ce a trecut
de la ultima Adunare Generală;
- Prezentarea bilanțului contabil pe anul expirat și aprobarea prin vot a acestuia;
- Prezentarea spre aprobare prin vot a Raportului Comisiei de Cenzori;
- Prezentarea și aprobarea planului de activitate pentru anul următor;
- Prezentarea și aprobarea Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli;
- Prezentarea solicitărilor de afiliere de noi cluburi și asociații; propuneri de suspendare
sau excluderi ale unor columbofili sau cluburi columbofile aparținând U.C.P.R., după
caz;
- Diverse probleme – dacă s-a cerut înscrierea acestui punct pe ordinea de zi.
B. Procesul Verbal al Adunării Generale va cuprinde:
- Modalitatea prin care a fost convocată Adunarea Generală și caracterul ei;
- Anul, luna, ziua și locul desfășurării Adunării Generale;
- Numărul membrilor – delegați – prezenți;
- Componența nominală a prezidiului Adunării Generale;
- Ordinea de zi votată de către Adunarea Genegarlă;
- Dezbaterile și luările de cuvânt (în formă concentrată);
- Hotărârile adoptate;
- Orice alte activități desfășurate în Adunarea Generală.
Procesul verbal va fi semnat de către Președintele U.C.P.R. sau de către persoana
desemnată să conducă Adunarea Generală, precum și de către persoanele care au întocmit
Procesul Verbal.
Procesul Verbal va fi înregistrat în Registrul de evidență al U.C.P.R., a cărui consultare
este permisă membrilor afiliați și altor persoane abilitate de lege.
Hotărârile Adunării Generale contrare legii și Statutului U.C.P.R. pot fi atacate în justiție
de către oricare membru al U.C.P.R., conform prevederilor art.23 din O.G. 26 /2000.
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Art.12 Excluderile unor membri afiliați sunt numai de competența Adunării Generale.
Cel care face obiectul unei excluderi are dreptul la apărare în fața Comisiei Naționale
Juridice de Disciplină, Arbitraj și Litigii. (C.N.J.D.A.L.)
Adunarea Generală va decide în problema excluderii numai după raportul C.N.J.D.A.L.,
cu avizul Consiliului Director al Uniunii.
Excluderea unui membru se face cu votul majoritar a 2/3 din numărul delegaților prezenți
la Adunarea Generală.
Art.13 La expirarea mandatului de 4 ani, Adunarea Generală, în prima sesiune din primul
trimestru, alege prin vot secret membrii noului Consiliu Director pentru următorii 4 ani,
dintre membrii columbofili afiliați ai Uniunii, care și-au depus candidatura și proiectulprogram - pe funcții, la data stabilită de către Consiliul Director.
Consiliul Director va constitui o Comisie de Validare a candidaturilor, care va analiza
dacă acestea îndeplinesc cerințele funcțiilor pentru care se candidează.
Adunarea Generală va alege:
- Președintele U.C.P.R. și al Consiliului Director;
- Prim vicepreședintele;
- 3 vicepreședinți;
- 3 membri;
- Președintele Corpului Național de Arbitri;
- Președintele Comitetului Național Sportiv;
- Președintele C.N.J.D.A.L.;
- Președintele Comisiei de Cenzori a U.C.P.R.
Un membru columbofil dintr-o structură sportiv-columbofila afiliată la U.C.P.R. poate
să-și depună candidatura numai pentru o singură funcție din Consiliul Director.
La fiecare funcție este declarat ales candidatul care a obținut jumătate plus 1 (unu) din
numărul voturilor legal exprimate.
În lipsa obținerii acestei majorități, se va proceda la al doilea tur de scrutin numai pentru
primii doi candidați care au obținut cel mai mare număr de voturi.
Oricare persoană aleasă în funcțiile menționate poate fi revocată la cererea expresă a 2/3
din membrii delegați la Adunarea Generală.
Candidații pentru organele de conducere ale U.C.P.R. trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții:
a) Să fie cetățean român, cu domiciliul sau reședința în România;
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b) Să depună o candidatură scrisă și un program propriu privind proiectul său de viitor, cu
cel puțin 15 zile înaintea datei Adunării Generale;
c) Să nu fie în conflict de interese cu Uniunea, pe durata exercitării mandatului;
d) Să nu fi primit sancțiuni în activitatea columbofilă în ultimii 5 ani;
e) Să nu aibă antecedente penale.
Pentru candidații la Consiliul Director se instituie condiția vârstei și vechimii în
activitatea sportiv-columbofilă, astfel:
- pentru funcția de Președinte, vârsta peste 23 ani, minim studii medii, experiență și
vechime minim 5 ani în columbofilie și ca membru în cadrul U.C.P.R.
- aceleași condiții și pentru celelalte funcții din Consiliul Director sau Comisia de
Cenzori.
Art.14 CONSILIUL DIRECTOR al Uniunii se compune din:
- Președintele U.C.P.R.;
- Prim Vicepreședintele U.C.P.R., cu atribuţii în politica de marketing şi promovare;
- Vicepreședintele cu probleme organizatorice;
- Vicepreședintele cu probleme tehnic-sportive;
- Vicepreședintele cu probleme de relații interne și internaționale;
- Președintele C.N.S.;
- Președintele C.N.J.D.A.L.;
- Președintele Corpului Național al Arbitrilor;
- 3 membri cu drept de vot.
Art.15 ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DIRECTOR
- Conduce activitatea U.C.P.R., ducând la îndeplinire hotărările Adunării Generale.
Între două întruniri ale Adunării Generale, Consiliul Director are deplină împuternicire să
decidă asupra oricăror probleme referitoare la activitatea U.C.P.R., pe baza hotărârilor
Adunării Generale și în deplină concordanță cu scopul și obiectivele statutare ale Uniunii.
- Încheie acte juridice în numele și pe seama Uniunii.
- Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea
bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și
cheltuieli și Proiectul Programelor Uniunii.
- Consiliul Director poate să trateze, să achiziționeze, să înstrăineze sau să schimbe orice
bunuri mobile sau imobile, să facă orice împrumuturi, să consimtă la orice garanții sau
ipoteci; angajează personal administrativ sau de specialitate, cu caracter temporar sau
permanent, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de către Adunarea
Generală.
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- Elaborează planuri de activitate operativă și adoptă regulamente și norme de organizare
tehnică, financiară și de asigurare materială pentru activitatea Uniunii.
- Aprobă calendarul competițiilor anuale și condițiile de desfășurare a acestora conform
propunerilor C.N.S.
- Coordonează, îndrumă și conduce următoarele activități:
a) Propaganda sportului columbofil românesc și întreținerea de relații cu asociațiile
columbofile similare din străinătate, reprezentarea țării noastre la concursuri și
manifestări columbofile internaționale;
b) Activitatea sportivă națională;
c) Activitatea juridică și legalitatea sancțiunilor disciplinare;
d) Activitatea administrativă pentru asigurarea bazei tehnico-materiale și celei financiarcontabile.
- Dispune și hotărăște măsuri organizatorice până la ratificarea de către Adunarea
Generală, în vederea înființării, în condițiile legii, de societăți economice lucrative
finanțate în totalitate sau parțial din fondurile U.C.P.R., în cazul apariției acestor
necesități;
- Mediază orice litigiu apărut în comitetele și comisiile U.C.P.R., iar când interesul o
cere, pune capăt acestor litigii printr-o decizie finală și executorie;
- Instituie sistemul unic pentru aprovizionarea cu inele matricole, materiale specifice și
articole columbofile;
- Organizează baza de date a U.C.P.R. privind activitatea de sport columbofil, precum și
Sistemul de calcul și clasamente ale performanțelor sportive-columbofile în conformitate
cu normele internaționale (F.C.I.) și Regulamentul Național Sportiv-columbofil;
- Se preocupă de asigurarea, procurarea și ameliorarea permanentă a fondului genetic
columbofil al membrilor săi, facilitând, în cadrul legislației în vigoare, importul și
exportul de porumbei de calitate cu pedigree, atât oficial cât și particular;
- În situatii deosebite, ia orice decizii care sunt de competența Adunării Generale, pe care
le va supune aprobării de către aceasta la prima sa întrunire;
- Aprobă cererile de afiliere ale oricăror structuri sportiv-columbofile care solicită
apartenența la U.C.P.R., afilieri care vor fi validate de către Adunarea Generală;
- Aplică sancțiuni în conformitate cu prevederile Statutului U.C.P.R. și ale R.N.S.;
- Hotărăște data convocării Adunării Generale;
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- Stabilește numărul de delegați participanți la Adunarea Generală conform normei de
reprezentare;
- Avizează regulamentele de funcționare a tuturor comisiilor și le supune spre aprobare
Adunării Generale la prima ei ședință;
- Aprobă organigrama, statul de funcțiuni și grila de salarizare a personalului Uniunii, în
limita prevederilor bugetului alocat;
- Hotărăște cine preia prin cumul funcțiile vacante ale celorlalți membri ai Consiliului
Director;
- Hotărăște schimbarea sediului în situații care impun acest lucru.
Consiliul Director se întrunește în ședinte programate trimestrial sau lunar dacă este
imperios necesar.
Pentru deliberare, în Consiliul Director trebuie să fie prezenți jumătate plus unu din
numărul membrilor componenți.
Dacă la a doua convocare nu se întrunește jumătate plus unu, el ia hotărâri, oricare ar fi
numărul membrilor prezenți. În caz de paritate la vot, votul președintelui este
preponderent.
Deciziile Consiliului Director se iau cu majoritate simplă.
Un regulament de ordine interioară elaborat de către Consiliul Director specifică
competența și activitatea fiecărui membru al Consiliului Director. Ședintele Consiliului
Director sunt înregistrate într-un Proces-verbal.
Toate hotărârile Consiliului Director se menționează într-un Registru special și semnat de
către Președinte și Prim vicepreședinte.
Membrii Consiliului Director nu au dreptul să încheie contracte individuale de muncă sau
convenții civile cu U.C.P.R. Aceștia pot primi doar indemnizații în limita surselor din
buget, alocate de către Adunarea Generală în acest scop. Aceleași interdicții sunt și
pentru rudele și afinii până la gradul 4 ale unui membru din Consiliul Director al
U.C.P.R.
În cazul săvârșirii unor fapte prin care se încalcă normele legale, normele statutare,
normele R.N.S. sau Codul Columbofil, membrii Consiliului Director pot fi suspendați din
funcție de către Adunarea Generală, cu votul a 2/3 din numărul delegaților prezenți, după
consultarea Comisiei Naționale Juridice de Disciplină, Arbitraj și Litigii. Aceștia pot da
explicații cu privire la faptele imputate. Propunerile de suspendare pot fi inițiate de cel
puțin o treime din numărul delegaților și se aduce la cunoștinta Președintelui.
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Art.16 PREȘEDINTELE U.C.P.R.
Președintele U.C.P.R. este ales pentru un mandat de 4 (patru) ani.
Președintele reprezintă Uniunea în raporturile cu membrii U.C.P.R., în raporturile cu
terții, la notariat și în fața autorităților de stat.
Ca președinte al Adunării Generale, Președintele este împuternicit să semneze singur la
notariat actele constitutive ale U.C.P.R. și modificarea acestora, precum și hotărârile
emise de Adunarea Generală. Președintele poate delega reprezentarea Uniunii de către
prim vicepreședinte.
Președintele sau prim vicepreședintele apar în fața justiției cu puteri depline, ei putând
interveni și în cazul membrilor afiliați la U.C.P.R., când, în cazul acestora din urmă,
Consiliul Director estimează că este necesar să o facă.
Președintele este reprezentantul calificat al U.C.P.R. în toate relațiile cu autoritățile
ministeriale sau alte autorități. El este delegat de drept al Uniunii pe langă autoritățile
columbofile internaționale recunoscute. El poate fi reprezentat și de către Prim
vicepreședinte sau de către alt membru al Consiliului Director anume desemnat de către
Președinte.
Atribuțiile concrete ale Președinților Comisiilor speciale se stabilesc prin Regulamentul
Intern.
Pe lângă celelalte atribuții, Preşedintele U.C.P.R.
a) Coordonează și verifică întreaga activitate a tuturor organelor alese de Adunarea
Generală și activitatea altor organe de execuție sau control;
b) Încheie, modifică și desface contractele de muncă sau convențiile civile și aplică
sancțiuni personalului angajat;
c) Decide și ia orice măsuri care se impun în conformitate cu prevederile legii sau ale
statutului;
d) Poate invita la ședințele Adunării Generale orice persoană.
În cazul săvârșirii unor fapte grave, prin care se încalcă normele legale, statutare, ale
Regulamentului Sportiv, ale Codului Columbofil, Președintele și/sau vicepreședintii pot
fi suspendați din funcție de către Adunarea Generală, conform prevederilor art.15,
ultimul paragraf.
Dacă funcția de Președinte devine vacantă temporar sau definitiv, din oricare motiv
(suspendare, boală etc.), interimatul se asigură în ordine de către Prim-vicepreședinte sau
de Vicepreședintele cu probleme organizatorice – prin cumul de funcție până la Adunarea
Generală din trimestrul I, care va proceda la alegeri parțiale de ocupare a funcției
devenită vacantă definitiv.
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Dacă persoana care asigură interimatul funcției de președinte săvârșește fapte grave, se
aplică aceleași proceduri ca în cazul președintelui.
Art.17. Prim vicepreședintele U.C.P.R., cu atribuţii în politica de marketing şi
promovare
- Preia atribuțiile Președintelui Uniunii în cazul în care acesta este indisponibil, indiferent
de natura motivului;
- Suplinește locul Președintelui în anumite cazuri în temeiul unei delegații date de către
acesta;
- Coordonează și răspunde de activitatea departamentului de marketing și promovare.
Art 17.1 Vicepreședintele cu probleme organizatorice
- Coordonează activitățile tehnico-administrative ale U.C.P.R.;
- Se preocupă de dotarea tehnică și aprovizionarea cu materialele specifice activităților
U.C.P.R.;
- Se preocupă de crearea și întreținerea bazei materiale;
- Răspunde de organizarea Expozițiilor columbofile în colaborare cu Președintele C.N.S.,
Vicepreședintele Tehnic-Sportiv, Prim-vicepreședintele cu atribuții în politica de
marketing și promovare, precum și cu Președintele Corpului Național de Arbitri.
Art.17.2 Vicepreședintele cu problemele de relații interne și internaţionale privind
sportul columbofil
- Se ocupă de stabilirea și menținerea relațiilor de colaborare în domeniul sportivcolumbofil în afara granițelor României;
- Face demersuri pentru obținerea aprobărilor necesare realizării zborurilor cu lansarea
porumbeilor de pe teritoriul altor state, în funcție de propunerile formulate în planurile de
zbor ale cluburilor columbofile;
- În concordanță cu deciziile Consiliului Director, face invitații unor conducători de
cluburi columbofile de prestigiu din străinatate pentru participare la manifestațiile
sportive organizate de către U.C.P.R., inclusiv pentru participare cu porumbei pentru
vânzare în cadrul expozițiilor organizate.
Art.17.3 Vicepreședintele cu probleme tehnic-sportive
- Supraveghează respectarea Statutului și R.N.S. în vederea atingerii scopului și
obiectivelor Uniunii;
- Conduce activitățile de instruire a responsabililor tehnici de la nivelul tuturor
asociațiilor sportiv-columbofile;
- Conduce și răspunde de întocmirea Clasamentului Național Sportiv, a Catalogului
expozițiilor U.C.P.R., organizarea Expozițiilor Columbofile anuale;
- Atribuie cupele și distincțiile în conformitate cu rezultatele obținute de către asociațiile
și cluburile afiliate, membrii columbofili ai acestora, împreună cu: Preşedintele U.C.P.R.,
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Prim Vicepreședintele cu atribuţii în politica de marketing şi promovare, Președintele
C.N.S. şi Președintele Corpului de Arbitri;
- Se ocupă de prezentarea porumbeilor la expoziții.
Art.17.4 Secretarul general
Secretarul General este numit de către Președinte pentru o perioadă de patru (4) ani și are
calitatea de personal contractual.
Secretarul General are următoarele atribuții:
- Primește corespondența, o înregistrează și informează de îndată Președintele U.C.P.R.
sau înlocuitorul acestuia despre toate problemele care au legătură cu regulamentele în
vigoare sau care angajează U.C.P.R.;
- Acționează în direcția serviciilor administrative;
- Participă la ședintele Adunării Generale și ale Consiliului Director, fără drept de vot;
- Poate interveni cu rapoarte sau poate prezenta observații în Ședințele Consiliului
Director;
- Întocmește și ține evidența contabilă primară a Uniunii;
- Supraveghează executarea obligațiilor legale ale cluburilor afiliate și aplicarea strictă a
statutului și regulamentelor U.C.P.R.;
- Răspunde de arhivarea și păstrarea documentelor;
- Înregistrează toate documentele întocmite de către Comisiile de specialitate;
- Ține gestiunea materialelor columbofile: inele, cleme etc. Distribuie materialele
respective la cluburi și membrilor columbofili;
- Încasează cotizațiile anuale depuse de către asociațiile afiliate la U.C.P.R. și ține
evidența acestora;
- Execută dispozițiile de serviciu date de către Președintele Consiliului Director.
Art.18 COMISIILE U.C.P.R.
- Comitetul Național Sportiv;
- Comisia Națională Juridică de Disciplină, Arbitraj și Litigii.
- Corpul Național al Arbitrilor.
Comisiile U.C.P.R. sunt organe specializate pe principalele domenii de activitate ale
Uniunii, a căror organizare şi atribuţii sunt stabilite de către Consiliul Director şi înscrise
în Regulamentul de Ordine Interioară.
- Comisiile au un Preşedinte, vicepreşedinte şi membri.
- Preşedinții Comisiilor permanente sunt aleşi de către Adunarea Generală, ceilalţi
membri fiind validaţi de către Consiliul Director la propunerile Preşedinţilor de comisii.
- Şedinţele comisiilor permanente sunt legal întrunite dacă sunt prezenţi jumătate plus
unu din numărul de membri.
- Hotărârile comisiilor se iau prin vot deschis, cu majoritate simplă a membrilor prezenţi.
- Şedinţele nu sunt publice.
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- Membrul unei comisii care, pe parcursul unui an, nu a participat fără o motivație
temeinică la 2 şedinte ale acesteia, poate fi revocat de către Consiliul Director, la
propunerea Preşedintelui Comisiei.
- Comisiile U.C.P.R. prezintă anual sau de câte ori este nevoie un raport de activitate.
Art.19 COMITETUL NAŢIONAL SPORTIV
Este alcătuit din:
- Preşedinte, ales de către Adunarea Generală;
- Un număr de minim 10 membri validaţi de către Consiliul Director, la propunerea
Preşedintelui C.N.S., aceştia fiind aleşi dintre membrii desemnați de cluburile afiliate la
U.C.P.R.;
Dintre aceştia se vor numi:
- un secretar;
- un responsabil cu omologatorii;
- un responsabil cu programul tehnic al concursurilor;
- un responsabil cu programul de clasamente;
Dintre membrii Comitetului, Preşedintele poate desemna un Vicepreşedinte care să-l
poată înlocui în cazuri deosebite.
Art.19.1 Atribuţiile Comitetului Naţional Sportiv
- Elaborează R.N.S., pe care-l supune discuţiei şi aprobării de către Consiliul Director;
- Coordonează şi conduce întreaga activitate sportiv-columbofilă;
- Întocmeşte calendarul competiţional;
- Eliberează sau anulează autorizaţii, licențe pentru cluburi şi membri columbofili, licențe
pentru clasificatori;
- Desemnează (deleagă) observatori cu drept de control inopinat atât din cadrul C.N.S.,
cât și din rândul membrilor columbofili ai U.C.P.R. Delegații observatori au dreptul de
îndrumare și control atât la punctele de îmbarcare/desigilare ale cluburilor organizatoare,
cât și asupra mijloacelor de transport porumbei pe întreg traseul, de la punctul de
îmbarcare a porumbeilor până la punctul de lansare a acestora.
- Decide asupra organizării concursurilor şi Expoziţiilor columbofile de către cluburi sau
asociaţii;
- Coordonează Programul Naţional de Clasamente;
- Desemnează omologatorii de concursuri, clasificatorii şi observatorii federali;
- Întocmeşte în mod centralizat clasamentele naţionale;
- Stabileşte măsuri cu privire la organizarea Expoziţiei Naţionale sportiv-columbofile a
U.C.P.R.;
- Decide şi rezolvă problemele tehnice relative la modul de organizare a etapelor de
concurs, distanţe, categorii etc.;
- Propune sancţiuni pentru cluburi, conducerile acestora sau pentru columbofili, care vor
fi aprobate, modificate sau anulate de C.N.J.D.A.L. și, respectiv, Consiliul Director ca
urmare a recursului formulat de către persoanele sancționate;
- Colaborează şi întocmeşte planuri comune cu Corpul Arbitrilor;
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- Propune acordarea de premii şi distincţii structurilor sportiv-columbofile afiliate,
precum şi membrilor columbofili pentru rezultatele obţinute sau pentru activităţi
deosebite în cadrul desfăşurării competiţiilor sportiv-columbofile.
Art.20 CORPUL NAŢIONAL DE ARBITRI (Sportiv-Columbofil)
Este alcătuit din 5 membri:
- Preşedintele este desemnat de către Adunarea Generală;
- 4 membri sunt desemnaţi de către Preşedinte și validați de către Consiliul Director
pentru o perioadă de 4 ani.
Corpul Naţional de Arbitri se convoacă ori de câte ori este necesar, în baza
Regulamentului de organizare şi funcționare a Corpului Naţional de Arbitri, avizat de
Consiliul Director și aprobat de Adunarea Generală a U.C.P.R.
Deciziile Corpului Naţional de Arbitri se iau prin vot deschis, cu majoritate simplă de
voturi ale celor prezenţi.
Corpul Naţional de Arbitri are următoarele atribuţii:
1. Elaborează şi îmbunătăţeste regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia,
supus spre avizare Consiliului Director şi spre aprobare Adunării Generale a Uniunii;
2. Elaborează materiale şi norme în vederea creşterii nivelului de cunoştinţe în domeniul
arbitrajului columbofil şi perfecţionării sistemului de arbitraj;
3. Organizează periodic atât cursuri de calificare şi perfecţionare a arbitrilor, cât şi
examen pentru obţinerea titlului de arbitru naţional;
4. Colaborează şi stabileşte planuri comune de acţiune cu C.N.S. în vederea centralizării
rezultatelor sportive la categoria Standard şi alcătuirea loturilor de porumbei ale Uniunii
pentru diverse manifestări sportiv-columbofile la nivel naţional şi internaţional;
5. Analizează şi publică rezultatele arbitrajului din expoziţiile columbofile naţionale ale
U.C.P.R. în colaborare cu Preşedintele C.N.S şi ceilalţi vicepreşedinţi ai U.C.P.R.;
6. Coordonează şi îndrumă activitatea Corpului de Arbitri din cadrul cluburilor sportivcolumbofile.
Art.21 COMISIA NAŢIONALĂ JURIDICĂ de DISCIPLINĂ, ARBITRAJ ŞI
LITIGII - C.N.J.D.A.L.
C.N.J.D.A.L. este compusă din 4 (patru) membri, validați de către Consiliul Director, și
un Președinte ales de către Adunarea Generală.
Are în atribuţiile sale controlul asupra comisiilor similare din cluburile afiliate şi asigură
asistenţă de specialitate, redactează sau revizuieşte codul columbofil, examinează şi
avizează statutele şi regulamentele asociaţiilor/cluburilor columbofile afiliate, din punctul
de vedere al concordanţei lor cu Statutul U.C.P.R.
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Poate fi însărcinată de către Consiliul Director să elaboreze toate regulamentele,
contractele cu diverşi terţi etc. şi alte probleme ce ţin de competenţa sa.
Judecă toate recursurile împotriva deciziilor date de către comisiile de arbitraj şi
disciplină ale asociaţiilor / cluburilor columbofile sportive afiliate la U.C.P.R., izvorâte
din diferendele civile care apar între entităţile afiliate, între entităţi şi membri sau între
membrii columbofili, ori ca urmare a săvârşirii unor abateri disciplinare sancţionate de
Statut şi regulamentele în vigoare.
Deciziile C.N J.D.A.L. se trec într-un registru special şi sunt semnate de membrii prezenți
la ședință.
Preşedintele C.N.J.D.A.L. poate emite un regulament de organizare şi funcţionare ce va fi
supus spre aprobare Consiliului Director, care va reglementa modul de funcţionare,
competenţele şi activitatea Comisiei şi a fiecărui membru în parte.
C.N.J.D.A.L. aprobă, modifică sau respinge sancţiunile propuse de către Comisii ca
urmare a recursului formulat de către cei în cauză.
Art.22 Comisia de Cenzori
Comisia de cenzori este compusă din trei membri. Adunarea Generală numeşte pe o
perioadă de 4 ani preşedintele Comisiei de Cenzori.
La rândul său, Preşedintele Comisiei de Cenzori numeşte tot pentru o perioadă de 4 ani
pe ceilalţi doi membri ai comisiei, dintre care cel puţin unul trebuie să fie expert contabil,
potrivit legii. În cazul în care nu există nici un expert contabil în rândurile membrilor
activi ai U.C.P.R., și care să accepte această funcție, se poate proceda la numirea unei
persoane calificate din exteriorul U.C.P.R.
Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
Comisia de Cenzori are misiunea de a examina conturile, de a verifica situaţiile
financiare, inventarele şi de a face un raport care se prezintă Consiliului Director şi
Adunării Generale.
În cazul când în cursul verificărilor se constată deficienţe care atrag răspunderea civilă,
contravenţională sau penală, după caz, comisia de cenzori sesizează urgent C.N.J.D.A.L.,
Consiliul Director şi propune măsuri pentru remediere sau înştiinţarea altor organe, după
caz.
Comisia de cenzori are, în principal, următoarele atribuţii:
- Verifică modul în care este administrat patrimoniul Uniunii;
- Întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
- Poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot.
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Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de către Adunarea
Generală, precum:
- Conduce evidenţa verificărilor şi păstrează dosarele cu acte verificate, potrivit
dispoziţiilor legale;
- Întocmeşte anual planul de verificare financiar-gestionară;
- Execută verificări financiar-gestionare, întocmind un proces-verbal de verificare,
prezentat organului care a solicitat verificarea;
- Urmăreşte modul cum sunt aduse la îndeplinire măsurile prevăzute în procesele-verbale
de verificare şi cum au fost recuperate eventualele pagube constatate sau cum au fost
respectate normativele în vigoare.
CAPITOLUL III
Art.23 ORGANELE DE CONDUCERE
TERITORIALE ale U.C.P.R.

ALE

CLUBURILOR

(Asociaţii)

U.C.P.R., în forma actuală, este alcatuită prin asocierea structurilor sportive-columbofile
– cluburi sau asociaţii – cu/sau fără personalitate juridică, cu/sau fără Certificat de
Identitate Sportivă, înscrise/sau nu în Registrele asociaţiilor fără scop lucrativ, înfiinţate
potrivit O.G. 26/2000 sau Legii 69/2000.
Aceste structuri practică sportul columbofil cu porumbei voiajori, recunoscând Statutul şi
Regulamentele U.C.P.R.
Pentru aceasta, cluburile afiliate la U.C.P.R. trebuie să-şi adapteze propriul statut la
statutul Uniunii.
Componența şi atribuţiile organelor de conducere ale cluburilor sau asociaţiilor sportivcolumbofile se stabilesc prin statutul propriu al acestora, în conformitate cu prevederile
O.G.26/2000 şi Legii 69/2000 - Legea Sportului.
De asemenea, în statutele proprii ale cluburilor şi asociaţiilor sportiv-columbofile trebuie
să fie precizat clar şi fără echivoc obiectul de activitate al acestora – practicarea sportului
columbofil.
Cluburile sportiv-columbofile se constituie potrivit legii, dar pentru participare la
concursurile sportive se aplică normele R.N.S.
Afilierea cluburilor sportiv-columbofile la U.C.P.R. se aprobă de către Adunarea
Generală, cu avizul şi la propunerea Consiliului Director, în baza unei cereri de afiliere
însoţită de dosarul complet de constituire a clubului sau asociaţiei.
Cluburile sportiv-columbofile trebuie să păstreze obligatoriu la sediul lor lista cu
columbofilii asociaţiei, care să cuprindă: datele personale ale fiecărui membru (nume,
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prenume și/sau pseudonim, dacă este cazul, C.N.P.) domiciliul, adresa unde ţine
porumbeii; iar în cazul tandemului, adresa unde sunt găzduiţi porumbeii.
Afilierea unui membru columbofil la mai multe asociaţii sau cluburi columbofile, din
punct de vedere statutar, este interzisă şi se sancţionează disciplinar cu suspendarea pe tot
sezonul competițional, retrăgându-i-se licenţa. Din punct de vedere sportiv, un membru
columbofil poate activa la mai multe entități afiliate la U.C.P.R., în tandem.
Un comitet sportiv, o comisie juridică de disciplină, arbitraj şi litigii, şi o comisie de
cenzori trebuie să funcţioneze obligatoriu la nivelul fiecărui club sportiv-columbofil.
C.N.J.D.A.L. va judeca toate diferendele apărute între membrii clubului columbofil.
Componenţa şi atribuţiile acestei comisii vor fi prevăzute în regulamente separate,
inserate în Codul Columbofil.
Toate litigiile între membri se judecă în interiorul clubului columbofil.
Cluburile columbofile trebuie, obligatoriu, să ţină o Adunare Generală anuală. Aceasta
trebuie să aibe loc înainte de şedinţa Adunării Generale a U.C.P.R.
Cluburile sau asociațiile afiliate la U.C.P.R. au dreptul și obligația încheierii contractelor
de transport porumbei cu transportatorii autorizați.
CAPITOLUL IV
Membrii columbofili afiliaţi. Dobândirea şi pierderea calităţii de membru,
drepturile şi obligaţiile acestora.
Art.24 În U.C.P.R., se disting următoarele categorii de membri:
a) Membri afiliaţi
b) Membri de onoare și membri fondatori ai U.C.P.R. – conducătorii cluburilor asociate
c) Membri emeriţi
Art.25 Membri afiliaţi
Sunt membrii afiliați, cluburile şi asociaţiile sportiv-columbofile organizate potrivit legii,
care aderă la U.C.P.R. şi participă la competiţiile cu porumbei voiajori.
Art.26 Membrii de Onoare și membri fondatori ai U.C.P.R. – conducătorii
cluburilor asociate
Titlul se poate acorda persoanelor care, prin situaţia lor sau prin actele lor, au adus
servicii deosebite Uniunii. Nominalizările se aprobă de către Adunarea Generală, la
propunerea Consiliului Director.
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Membrii de Onoare pot participa la şedinţele Adunării Generale sau ale Consiliului
Director – fără drept de vot.
Art.27 Membrii emeriţi
Titlul se poate acorda persoanelor care, fie prin calitatea de membri ai vreunui comitet al
U.C.P.R., fie prin calitatea de membri ai comitetelor sau comisiilor asociaţiilor
columbofile s-au distins în mod deosebit pentru serviciile aduse columbofiliei.
Nominalizările sunt făcute de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului
Director.
Membrii fondatori ai U.C.P.R. (dacă mai sunt afiliați la U.C.P.R. la data aprobării
prezentelor modificări și completări ale Statutului) devin membri afiliați odată cu
reorganizarea Uniunii, conform O.G. 26/2000 și în condițiile prezentului Statut, fără
drepturi și obligații special prezervate.
Art. 28 Membrii columbofili ai cluburilor afiliate la U.C.P.R. trebuie să îndeplinească şi
următoarele condiţii:
- Să fie cetăţean al Uniunii Europene;
- Să aibă vârsta minimă de 16 ani;
- Să aibă o bună reputaţie.
Membrii columbofili care nu sunt majori, la cererea de afiliere (aderare) trebuie să
prezinte consimţământul părinţilor, tutorilor sau curatorilor pentru a practica sportul
columbofil.
Art.29 Structurile sportiv-columbofile care se afiliază la U.C.P.R. trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii de afiliere:
a) Să fie constituite conform normelor legale;
b) Să recunoască şi să respecte Statutul şi Regulamentele U.C.P.R.
Asociațiile județene se constituie ca structură sportiv-columbofilă conform prevederilor
Legii 69/2000, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Statut sau
de la data afilierii la U.C.P.R.
Art.30 Pierderea calităţii de membru afiliat poate avea loc prin:
- Excludere;
- Transfer la altă structură sportivă;
- La cerere;
- Dizolvarea clubului sau fuziunea prin contopire cu constituirea unei noi asociaţii.
Pierderea calităţii de “membru afiliat” conduce şi la pierderea calităţii de “ales” în orice
structură de conducere a U.C.P.R., dacă este cazul.
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DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE COLUMBOFILILOR SPORTIVI
DREPTURI
Art.31 Membrii columbofili ai U.C.P.R. au următoarele drepturi:
- Dreptul de a creşte porumbei voiajori şi de a participa cu aceştia la concursuri în cadrul
campionatului naţional;
- Dreptul de a primi anual, contra cost, inelele oficiale de înmatriculare a puilor de
porumbei, fără restricţie;
- Dreptul de a contesta hotărârile sancţionatorii – cu caracter general sau personal;
- Dreptul de a publica sau face comunicări legale şi legate de sportul columbofil, în
publicaţiile emise de către U.C.P.R.;
- Dreptul de a sesiza orice nereguli de la statutul şi regulamentele U.C.P.R., sau despre
deţineri ilegale de porumbei, braconaj şi altele;
- Dreptul de a alege şi a fi ales în organele de conducere ale clubului sau Uniunii;
- Dreptul de a primi legitimaţie de membru, eliberată de Uniune;
- Dreptul de a iniţia propuneri de modificare sau completare a Statutului sau
Regulamentelor Naţionale ale U.C.P.R.;
- Dreptul de a propune dezbateri pe teme de sport columbofil;
- Dreptul de a primi distincţii, premii, titluri onorifice acordate de către U.C.P.R.;
- Dreptul de a organiza/participa la competiţii cu caracter sportiv-columbofil interne sau
externe (cu avizul U.C.P.R.);
- Dreptul de a încheia contracte cu diferiţi sponsori, cu respectarea normelor legale.
OBLIGAŢII
Art.32 Membrii columbofili ai U.C.P.R. au următoarele obligaţii:
- Respectarea statutului U.C.P.R. şi a statutelor proprii ale cluburilor columbofile, a
regulamentelor de funcţionare, a R.N.S. şi a Codului Columbofil;
- Obligaţia de a achita în termenele stabilite cotizaţia şi alte taxe prevăzute de Statutul
U.C.P.R., de statutele proprii ale cluburilor columbofile de care aparţin şi de
regulamentele de funcţionare;
- Toți membrii unui tandem / team / familie au obligația de a achita cotizația către
U.C.P.R. și de a preciza numărul de persoane care formează tandemul / team-ul / familia;
- Obligaţia de a desfăşura activitatea sportiv-columbofilă în virtutea căreia a solicitat şi
primit calitatea de membru al U.C.P.R.;
- Să permită şi să sprijine controlul dispus de către Uniune cu privire la problemele
sportiv-columbofile;
- Să acţioneze prin toate mijloacele împotriva folosirii substanţelor şi/sau metodelor
interzise pentru creşterea potenţialului porumbeilor;
- Să se supună necondiţionat controlului doping al porumbeilor la concursuri interne sau
externe;
- Să acţioneze împotriva oricăror manifestări de violenţă în sport şi să promoveze spiritul
de fair-play atât în competiţii, cât şi în afara lor;
- Obligaţia de a respecta regulamentul de transferuri;

23

- Să respecte şi să apere imaginea şi prestigiul Uniunii, precum şi ale organelor de
conducere ale acesteia.
CAPITOLUL V
DISPOZIŢII SPECIALE – RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI
Art.33 Orice membru se angajează a urmări să-şi rezolve diferendele numai în interiorul
U.C.P.R., în faţa C.N.J.D.A.L. şi să se supună deciziilor acestora.
Este interzisă recurgerea la publicitate cu privire la hotărârile U.C.P.R. În caz de
infracţiune de drept comun comisă de către un membru columbofil, Consiliul Director, în
mod excepţional, poate autoriza depunerea de plângeri la autorităţile judiciare
competente.
În situaţia atribuirii de distincţii columbofile ca urmare a aplicării necorespunzătoare a
R.N.S., acestea vor fi retrase şi redistribuite celor în drept; cei care nu se supun
hotărârilor luate în acest sens, vor fi suspendaţi până la respectarea dispoziţiilor în cauză.
Aceste prevederi se referă la toate structurile U.C.P.R. din România.
Pentru performanţele realizate în competiţiile sportiv-columbofile, membrii columbofili
şi cluburile columbofile vor primi recompense constând în: diplome, plachete, cupe,
distincţii, precum şi premii în bani sau articole de uz columbofil.
Art.34 Oricare membru columbofil, asociaţie sau club columbofil afiliate la U.C.P.R. pot
face obiectul unor sancţiuni disciplinare, urmare a încălcării normelor statutare sau
regulamentelor U.C.P.R., prin care se aduc daune de orice fel Uniunii şi/sau celorlalte
cluburi şi asociaţii afiliate, astfel:
a) Avertisment scris;
b) Anularea rezultatelor sportive la nivel personal, al comisiilor tehnice sau întregului
club, pentru un concurs sau pentru întreg anul competițional;
c) Suspendarea dreptului de organizare sau participare la concursuri (individual,
conducerea clubului sau întreg clubul) pentru o perioadă de 1-5 ani;
d) excluderea din activitatea sportiv-columbofilă a U.C.P.R., de către Adunarea Generală.
Art.34.1 Excluderile individuale, de grup sau a unui club sunt numai de competenţa
Adunării Generale, la propunerea Consiliului Director.
Nici o sancţiune nu se hotărăşte fără întocmirea unui dosar al cazului, în care obligatoriu
se va face citarea la comisie şi audierea celor în cauză.
În mod obligatoriu se va acorda un termen de 10 zile între data primirii citaţiei şi
prezentarea celor citaţi la Comisie.
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Hotărârile de sancţionare se emit în maxim 30 zile de la data citării persoanelor în cauză.
În cazul sancţiunii de suspendare din activitatea sportivă mai mare de un sezon
competiţional, persoanele sau cluburile sancţionate au dreptul să solicite Adunării
Generale reanalizarea şi reîncadrarea sancţiunii aplicate, dar numai după trecerea unui an
competiţional din perioada suspendării.
Hotărârile pronunţate de către Comisiile de specialitate pot fi atacate în termen de 15 zile
de la data primirii de către cel în cauză – la C.N.J.D.A.L.
Hotărârile definitive ale C.N.J.D.A.L. pot fi contestate la Consiliul Director în termen de
15 zile de la data primirii de către contestatar.
Hotărârile Consiliului Director pot fi atacate în termen de 30 zile, la Judecătoria
teritorială din localitatea de domiciliu a contestatarului.
Faptele sancţionate, procedura administrării sancţiunilor precum şi dreptul la apărare a
persoanelor sancţionate vor fi înscrise în R.N.S., Regulamentul C.N.J.D.A.L. și Codul
Columbofil.
Art.35 Nu pot face parte din Consiliul Director al U.C.P.R. și din comisiile de
specialitate, pe durata exercitării mandatului:
a) Orice columbofil care face obiectul unei pedepse de suspendare sau excludere;
b) Columbofilul care a procedat sau procedează la o vânzare totală a porumbeilor săi întro perioadă de 3 ani;
c) Orice salariat al U.C.P.R.;
d) Nu pot avea relații patrimoniale și contractuale cu U.C.P.R., pe perioada mandatului,
în cazul în care sunt aleși, orice deţinător de local columbofil (columbodrom),
transportator de porumbei la concursuri, fabricant de articole columbofile sau
administrator, director, reprezentant sau agent de societate care se ocupă cu fabricarea sau
comerţul cu articole columbofile, orice jurnalist columbofil precum şi editor, director sau
administrator al vreunui ziar columbofil (inclusiv publicaţie electronică), precum şi
rudele acestora de gradul I.
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CAPITOLUL VI
Fondurile patrimoniului şi activitatea economică financiară a U.C.P.R.
Art.36 Mijloacele băneşti ale U.C.P.R. se realizeaza din:
- Taxe de înscriere ale membrilor;
- Cotele procentuale din cotizaţiile anuale;
- Venituri din expoziţii, concursuri, manifestari cultural-educative de interes columbofil,
vânzarea de publicaţii proprii, materiale şi utilaje specifice activităţii sportiv-columbofile;
- Donaţii;
- Sponsorizări;
- Moşteniri testamentare;
- Alte venituri;
- Dobânzi realizate din plasarea disponibilului bănesc.
Art.37 Destinaţia taxelor de înscriere şi a cotizaţiilor anuale de membru se stabileşte de
către Consiliul Director al U.C.P.R. şi cu aprobarea Adunării Generale.
Art.38 U.C.P.R. îşi desfăşoară activitatea economică în conformitate cu prevederile
prezentului Statut şi în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.
Destinaţia şi modul de utilizare a fondurilor băneşti se stabilesc prin bugetele de venituri
şi cheltuieli anuale aprobate de către organele de conducere la toate nivelurile prevăzute
în statut.
Art.39 Fondurile în lei şi valută ale U.C.P.R. şi cele ale asociaţiilor columbofile se
păstrează conform prevederilor legale.
Fondurile valutare vor fi folosite pentru plata cotizaţiei la forurile internaţionale de
specialitate, la suportarea cheltuielilor de reprezentare a delegaţiilor oficiale ale U.C.P.R.
la diverse manifestări columbofile internaţionale, abonamente la reviste de specialitate,
procurarea de materiale columbofile şi altele.
Art.40 Consiliul Director, precum şi organele conducătoare ale tuturor structurilor
sportiv-columbofile teritoriale afiliate răspund de buna păstrare, utilizare şi gospodărire a
bunurilor materiale şi băneşti pe care le gestionează.
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CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE
Art.41 Locurile din Consiliul Director devenite vacante provizoriu vor fi ocupate prin
interimat şi cumul de funcţii până la revenirea titularului de funcţie.
Locurile devenite vacante definitiv vor fi ocupate prin interimat şi cumul de funcţie până
la data primei Adunări Generale din Trimestrul I, care are în ordinea de zi - alegeri - când
se vor organiza alegeri parţiale pentru ocuparea acestora.
Art.42 Modificarea actului constitutiv şi al Statutului U.C.P.R. se fac numai în baza
aprobării Adunării Generale, în condiţiile normelor din Cap. IV a O.G.26/2000 şi Legii
69/2000.
Pentru a fi statutară, convocarea Adunării Generale se va face cu minim 30 zile înainte de
data stabilită. Odată cu această convocare, va fi comunicată şi ordinea de zi, precum şi
modificările propuse. Este necesar ca la prima şedinţă a Adunării Generale să fie prezenţi
2/3 din delegaţii desemnaţi conform normei de reprezentare, iar hotărârea de modificare
să fie adoptată cu votul a 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi la vot.
Dacă prima şedinţă a Adunării Generale nu întruneşte 2/3 din delegaţii convocaţi, o a
doua Adunare va fi convocată şi va statua oricare ar fi numărul membrilor efectiv
prezenţi, cu singura condiţie ca modificările trebuie să fie adoptate cu votul a 2/3 din
delegaţii prezenţi sau valabil reprezentaţi.
Consiliul Director va hotărî şi proceda la comunicarea tuturor propunerilor de modificare
a unor norme din Statut spre cunoaşterea lor de către cluburile şi asociaţiile afiliate,
propunerile respective urmând a fi supuse analizei şi aprobării Adunării Generale.
Asociaţiile şi cluburile afiliate la U.C.P.R. îşi vor adapta propriul Statut cu prevederile
Statutului U.C.P.R - în termen de 60 zile de la data adoptării acestuia de către Adunarea
Generală.
Art.43 Dizolvarea U.C.P.R. se produce astfel:
- De drept – în condiţiile art.55. pct.(1) din O.G. 26/2000;
- Prin hotărâre judecătorească conform art.56 pct.(1) din O.G.26/2000;
- Prin Hotărârea Adunării Generale luată în cvorum de 3/4 din numărul delegaţilor
desemnaţi de către cluburile şi asociaţiile afiliate, care vor hotărî şi modul de lichidare a
patrimoniului.
Art.44 Prevederile art.41, 42, 43 ale Statutului sunt valabile şi pentru toate celelate
asociaţii teritoriale afiliate la U.C.P.R.
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Art.45 Odată cu intrarea în vigoare a prezentului Statut - cu modificările şi completările
aprobate de către Adunarea Generală, toate prevederile statutare anterioare, precum şi
regulamentele de funcţionare de orice natură contrare acestuia se abrogă.
Art.46 Prezentul Statut se completează şi cu celelate norme în vigoare ale legislaţiei
române.
Prezentul Statut, completat şi modificat – conform actului adiţional - s-a adoptat în
şedinţa Adunării Generale a U.C.P.R din data de 28.01.2018 şi este însoţit de: Hotărârea
Adunării Generale de adoptare a acestuia, Tabelul nominal al delegaţilor desemnaţi şi
prezenţi la adunare – semnat de către aceştia, Procesul-Verbal al şedinţei – redactat în
formă sintetică – semnat de către Preşedintele U.C.P.R. și comisia de redactare a
procesului-verbal, desemnată de Adunarea Generală.
Prezentul Statut s-a redactat şi semnat într-un număr de 6 (şase) exemplare originale în
limba română, urmând a fi prezentat instanţei judecătoreşti competente pentru
înregistrare în Registrul Federaţiilor, potrivit legii.

PREŞEDINTELE U.C.P.R.

SECRETAR
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