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COMUNICAT
al Consiliului Director
Răspuns la Notificarea – F.N.C.P.R. din 18.01.2017
Și în atenția tuturor sportivilor-columbofili din România
U.C.P.R. a luat act de Notificarea formulată de către F.N.C.P.R. sub semnătura D-lui Ing. MARIUS
TUNDUC, cu privire la Expoziția Columbofilă de la Târgoviște din zilele 14-15 ianuarie 2017,
organizată de către U.C.P.R., Notificare pe care o considerăm neavenită, lipsă de fair-play, în
contradicție cu pretinsele intenții de cooperare între cele două federații, deoarece:
A. – U.C.P.R. a organizat tradiționala sa Expoziție Sportiv-Columbofilă conform atribuțiilor sale
înscrise în art. 8 al. (19) din Statutul său, sub titulatura înscrisă în afișele publicitare astfel:
U.C.P.R. Târgoviște 2017-01-23
EXPOZIȚIA COLUMBOFILĂ Ediția XXIII a
14-15 ianuarie 2017
- Expoziția, prin tematica și enunțul ei, nu a încălcat nici un drept pretins de oricare entitate sportivcolumbofilă sau de creștere a porumbeilor (ori a altor păsări) din România. Din acest motiv,
U.C.P.R. nu are nici o obligație față de solicitările în scrise de către F.N.C.P.R. în Notificarea sa.
B. – Expozițiile anuale sportiv-columbofile organnizate de către U.C.P.R., având o tradiție de 23 de
ani, sunt cele mai mari și cunoscute manifestări de acest gen din România, ultima – cu participarea
columbofililor din peste 100 de cluburi și asociații profesioniste, provenind din 16 județe ale țării
(inclusiv un club din Bulgaria).
Pe lângă expoziția specializată a U.C.P.R., în toate edițiile sale s-a permis în spații și pe terenuri
alăturate, cu avizul organelor sanitar-veterinare, participarea și comercializarea liberă a păsărilor de
către oricare deținător de porumbei din rasele comune ori selecționate, precum și participarea
firmelor furnizoare de inventar columbofil, furnizori de hrană pentru porumbei și alte păsări,
furnizori de medicamente specifice, deținători de columbodroame, transportatori sau organizatori de
concursuri private și alții.
Datorită amploarei lor, reprezentată de numărul și valoarea exponatelor, de numărul participanților
din aproape toate regiunile țării precum și de numărul vizitatorilor, aceste expoziții ale U.C.P.R.
desfășurate pe parcursul a 23 de ediții au fost și sunt percepute în mod justificat de către marele
public iubitor al păsărilor, precum și de către mass-media, ca adevărate Expoziții Naționale
Columbofile, titulatură pe care de altfel au și avut-o până în anul 2015.
C. – Considerăm regretabil faptul că există entități (asociații, fundații, federații ș.a.) care, cu
ușurință și fără un fundament obiectiv, își arogă și însușesc drepturi și atribuții în diverse activități
în numele tuturor cetățenilor români.

- U.C.P.R. – cu privire la obiectul său de activitate recunoscut prin lege, atrage atenția că nu admite
nimănui și sub nici o formă imixtiunea în atribuțiile și drepturile sale, după cum nu permite nimănui
să se considere că este autorizat să o reprezinte în sportul columbofil, național sau în exterior – fără
acordul său.
- U.C.P.R. este deschisă și fidelă principiului de a întreține relații de colaborare constructive cu
toate formațiile asociative ale sportului columbofil, atât din țară cât și din străinătate, cu respectul
cuvenit fiecăreia dintre acestea.
- U.C.P.R. este o federație care nu își arogă titulaturi de reprezentantă a României în sportul
columbofil - și nici nu are acest drept – atâta timp cât în structura sa și în aria de manifestare
cuprinde doar aproape jumătate din cluburile și sportivii columbofili din România, iar în paralel – în
acest domeniu mai există și alte federații legal constituite.
D. – U.C.P.R., în perioada următoare, conform scopului său de promovare a sportului columbofil în
rândurile unor largi mase de cetățeni - și în rândul tinerilor, va organiza și dezvolta dimensiunea
expozițiilor sale columbofile și în alte localități ale țării, acolo unde cluburile sau asociațiile de
profil au condiții de organizare și solicită acest lucru.
Considerând că cele prezentate au fost corect și bine înțelese de către toți columbofilii și asociațiile
interesate, Consiliul Director al U.C.P.R. urează F.N.C.P.R.-ului și tuturor columbofililor sportivi
din România să aibă un an competițional cu rezultate și performanțe deosebit de bune și care să le
răsplătească aspirațiile și eforturile depuse.
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