STATUTUL
UNIUNII COLUMBOFILILOR PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA

Capitolul I
Denumirea, forma juridica, sediu, organizare si scop, durata de functionare
Art. 1. - Uniunea Columbofililor Profesionisti din România, denumita in
continuare U.C.P., a fost constituita in baza art. 32 din Decretul 31/1954 si art. 84 si
urmatoarele din Legea 21/1924. Este persoana juridica autorizata prin Sentinta civila
342/01.08.1994 pronuntata de Tribunalul Dambovita in dosarul 21/P.J./1994,
apolitica, neguvernamentala si neconfesionala, cu deplina autonomie, înfiintata pe
durata nelimitata.
Uniunea isi desfasoara activitatea potrivit legislatiei romane,
Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii, modificata si
completata, si in conformitate cu prevederile prezentului Statut si celorlalte
reglementari interne adoptate potrivit Statutului.
U.C.P. din Romania este uniune sportiv-columbofilă, reprezentând
asocierea tuturor columbofililor profesionişti din România având ca scop creşterea şi
ameliorarea porumbeilor voiajori, selecţia şi antrenarea lor în concursuri pe teritoriul
ţării cât şi în afara frontierelor sale. Este o asociaţie fără scop lucrativ, cu un număr
nelimitat de membri, care anual trebuie să plătească cotizaţia de afiliere.
Sediul central al U.C.P. este pe teritoriul României în municipiul
Târgovişte, str. Calea Domnească nr. 171 A., uniunea îsi poate constitui filiale – ca
structuri teritoriale – precum si sedii secundare, în conditiile legii si ale prezentului
statut.
Art. 2. - Columbofilul profesionist este persoana membră a U.C.P., care
detine si participă la concursuri cu porumbeii voiajori;
- proprietarii porumbeilor câştigători pot beneficia de recompense
materiale, provenite din donaţii, sponsorizări şi alte venituri realizate de către
structurile teritoriale de profil.
Art. 3. - U.C.P. are personalitate juridică, patrimoniu şi statut propriu,
ştampilă, emblemă şi insignă proprie, cu drept de afiliere la orice organism cu acelaşi
profil din tara si străinătate.
Art. 4. - În cadrul U.C.P., îşi desfăşoară activitatea următoarele organizaţii
teritoriale:
• Asociaţii columbofile profesioniste judetene si a Municipiului Bucuresti;
• Cluburile columbofile profesioniste;
• Alte forme de organizare columbofile profesioniste.
Art. 5. - Organizaţiile teritoriale din subordinea U.C.P. pot avea personalitate
juridică, patrimoniu şi statut propriu, gestiune, ştampilă şi activitate financiară
proprie.
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Art. 6. - În sediile U.C.P. se interzice discutarea oricăror subiecte care să
producă imixtiuni în treburile politice sau confesionale.

Art.7. – Este interzisa asocierea sau afilierea cu partide sau alte organizatii
politice, organizatii confesionale sau asociatii cu scop lucrativ.
Art. 8. - Obiectul de activitate: pentru realizarea scopului propus, U.C.P. din
România exercită prin organele sale de conducere următoarele activităţi:
• colaborarea cu organele locale abilitate pentru prevenirea si
combaterea epizotilor si bolilor specifice porumbeilor;
• organizarea de cursuri si stagii de pregatire privind cunoasterea
legislatiei columbofile si sportive columbofile in vigoare;
•

imbunatatirea bazei tehnico-materiale;

• desfasurarea cu caracter accesoriu de activitati economice directe,
indiferent de cadrul acestora, in conditiile legii, care direct sau indirect
contribuie la dezvoltarea sportului columbofil profesionist in Romania;
• protejarea porumbeilor voiajori şi al dreptului de proprietate asupra
acestora;
• să facă demersuri legislative pe lângă autorităţile competente pentru
obţinerea de modificări şi perfecţionări la prevederile legale ce
reglementează deţinerea de porumbei călători şi practicarea sportului
columbofil profesionist;
• să prevină şi să înlăture fraudele sau abuzurile care s-ar putea
produce în practicarea sportului columbofil profesionist;
• apărarea intereselor generale ale columbofililor profesionişti in ceea
ce priveste detinerea de porumbei si participarea cu acestia in concursuri;
• crearea între structurile organizatorice din subordinea U.C.P. a
sentimentului şi condiţiilor de cooperare;
• instituirea controlului asupra columbofililor pentru a se asigura că nu
există porumbei străini introduşi ilicit, inelaţi necorespunzător (alte inele
decât cele aprobate de U.C.P.), porumbei rătăciţi şi repatrierea acestora
urgentă;
• popularizarea sportului columbofil prin presă, radio, televiziune şi
publicaţii proprii;
• angajarea de personal administrativ cu caracter personal sau
temporar;
• impunerea ca organizarea de concursuri si a stagiilor de pregatire sa
se faca numai sub tutela uniunii;
• organizarea concursurilor cu porumbei
condiţiilor necesare bunei lor desfăşurări;

voiajori

cu

asigurarea

• organizarea sistemelor proprii de evidenţă şi calcul al performanţelor
în conformitate cu normele internaţionale şi regulamentele sportive
proprii;
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• aprovizionează şi distribuie în exclusivitate inelele matricole,
materialele oficiale şi plombele de concurs precum şi alte articole
columbofile indispensabile practicării sportului columbofil profesionist;

• se preocupă de asigurarea, procurarea şi ameliorarea permanentă a
fondului genetic columbofil al membrilor sai, facilitând în cadrul legislaţiei
în vigoare, importul şi exportul de porumbei de calitate cu pedigree, atât
oficial cât şi particular;
•

organizarea participării la concursuri naţionale şi internaţionale;

•

organizează expoziţii columbofile anuale

• are dreptul sa subinchirieze spatii in cadrul locatiei de desfasurare a
expozitiei in vederea desfasurarii activitatilor comerciale
• exercită în exclusivitate dreptul de a elibera legitimaţii pentru membrii
săi;
• se poate adresa independent unităţilor sanitar-veterinare, organelor
vamale şi federaţiilor internaţionale în vederea desfăşurării concursurilor
organizate de U.C.P. atat pe teritoriul tarii cat si in strainatate.
1 Coordoneaza activitatea membrilor U.C.P.

Capitolul II
Organele de conducere, administrare si control al uniunii
Art. 9. (1)
Organele U.C.P. sunt
• Adunarea Generala;
• Consiliul Director;
• Comisia de Cenzori;
Art. 9 (2)

Comitete şi comisii centrale:

• Comitetul Naţional Sportiv;
• Comisia juridică, de disciplină, arbitraj şi litigii;
• Comisia Naţională de Arbitrii.
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Art. 10. – Adunarea Generala
Este organul suprem de conducere şi este constituit din delegaţiile desemnate
de fiecare club columbofil afiliat, in parte, potrivit normei de reprezentare.
Norma de reprezentare este de 1(un) delegat pentru fiecare diviziune de pana
la 30 de membri, astfel:
1 1 ÷ 30 membri = 1 delegat;
2 31 ÷ 60 membri = 2 delegati;
3 61 ÷ 90 membri = 3 delegati;
4 91 ÷ 120 membri = 4 delegati, etc.
Cluburile columbofile profesioniste vor desemna pentru fiecare delegat şi un
supleant, care poate să-l înlocuiască pe acesta în caz de deces, excludere,
suspendare, demisie, boală, etc.
Durata mandatelor delegatilor desemnati sa participe la Adunarea Generala a
U.C.P. este de 4 ani. Fiecare delegat are dreptul la un vot in Adunarea Generala.
Delegaţii cu mandatele expirate pot fi realeşi. Cei desemnati îşi exercită

mandatul până la înlocuirea lor prin alegeri sau alte modalitati prevazute de prezentul
Statut. Delegatii absenţi la două şedinţe consecutive ale Adunarii Generale a U.C.P.
pot fi consideraţi demisionaţi, nominalizarea lor nu va mai putea fi luată în
considerare ulterior.
Orice delegatie devenita vacanta, prin demisie sau deces, poate fi înlocuita
prin numirea unui alt delegat propus de comitetul de conducere al clubului în cauză şi
aprobat de Adunarea Generala al U.C.P. imediat urmatoare. Cel împuternicit va fi
delegat până la terminarea mandatului celui pe care l-a înlocuit.
Data şedinţelor Adunarii Generale se stabileşte de către Consiliul Director şi se
comunică cluburilor, prin grija secretarului general, cu cel puţin 30 zile înainte, ocazie
cu care se face cunoscută şi ordinea de zi.
Şedinţele Adunarii Generale se consideră statutar constituite dacă la prima
sedinta sunt prezenţi 2/3 din numărul delegaţilor determinati conform normei de
reprezentare. La cea de-a doua sedinta Adunarea Generala poate delibera indiferent
de numarul delegatilor prezenti. Cluburile membre ale Uniunii vor confirma, pana in
preziua desfasurarii adunarii, numele si prenumele delegatilor lor mandatati sa
participe la Adunarea Generala. Confirmarea participarii se poate face si in ziua
adunarii, inainte de inceperea acesteia, prin prezentarea Secretarului General a
mandatului scris, adus de delegatul respectiv.
Hotărârile Adunarii Generale sunt valabile dacă se iau cu majoritatea simplă, în
afara celor ce privesc adoptarea sau modificarea Statutului, pentru care sunt
necesare voturile a cel puţin 2/3 din delegaţii prezenţi.
Lucrările Adunarii Generale sunt conduse de către un prezidiu format din
membrii Adunarii Generale si vor fi prezidate de către Presedintele Consiliului
Director. Acestia vor fi fi in numar de 6 si vor fi alesi prin vot dintre delegatii prezenti.
De regula hotararile se iau prin vot deschis. Votul secret poate fi cerut de
preşedintele şedinţei sau la cererea a 10 delegaţi.
Adunarea Generala este organul de conducere suveran, are cele mai mari
puteri pentru a întocmi şi ratifica actele care interesează U.C.P.
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Art. 11. - Atribuţiile Adunarii Generale.
Adunarea Generala se întruneşte anual şi va avea două sesiuni. O primă
sesiune va avea loc în mod obligatoriu în luna ianuarie sau februarie şi va avea pe
ordinea de zi următoarele:
1. Excluderea de membri, asociaţii, cluburi, etc.
2. Alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director; (la fiecare 4 ani);
3. Alegerea si revocarea membrilor Comisiei de Cenzori; (la fiecare 4 ani);
4. Afilierea de noi asociatii/cluburi columbofile profesioniste;
5. Nominalizarea membrilor de onoare şi a membrilor emeriţi;
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
7. Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale a Uniunii;
8. Aprobarea rapoartelor de activitate ale organelor de conducere si ale
Comisiei de cenzori;
9. Aprobarea Codului Columbofililor si alte reglementari interne;
10. Orice alte probleme pentru care este necesara aprobarea Adunarii
Generale.
A doua sesiune a Adunarii Generale se va reuni în luna octombrie a fiecărui
an; aceasta are drept ordine de zi următoarele:
• fixarea cuantumului cotizaţiei pentru anul viitor;

• fixarea preţului la inele;
• aprobă programul Comitetului Naţional Sportiv şi eventualele modificări ale
Regulamentului Naţional pentru practicarea sportului columbofil profesionist
cu porumbei călători.
Deciziile sunt obligatorii pentru toţi membrii, inclusiv pentru cei absenţi sau
opozanţi.
Deciziile luate de Adunarea Generala, precum şi numirile vor fi comunicate la
sediile cluburilor afiliate şi publicate în ziare columbofile sau cotidiene.
In afara celor doua sesiuni Adunarea Generala poate fi convocata la initiativa
Consiliul Director, la initiativa Comisiei de Cenzori sau pe baza cererii scrise formulate
de cel putin 2/3 dintre membrii, cu mentionarea motivului cererii.
Art. 12. - Excluderile sunt de competenţa exclusivă Adunarii Generale.
Comisia juridică de disciplină, arbitraj şi litigii poate decide suspendări sau alte
sancţiuni prevăzute de Codul Columbofil.
Cel care face obiectul unei excluderi are dreptul la apărare în faţa comisiei
juridice, de disciplină, arbitraj şi litigii.
Adunarea Generala decide în problema excluderii, după raportul C.J.D.A.L., cu
avizul Consiliului Director.
Excluderea unui membru se poate pronunţa cu majoritatea a 2/3 din voturile
prezente şi valabil exprimate.
Art. 13. - La expirarea mandatului de 4 ani, Adunarea Generala, în prima
sesiune din luna ianuarie sau februarie, alege pentru o perioada de 4 ani , prin vot
secret, dintre membrii afiliaţi ai Uniunii care şi-au depus candidatura până la data
stabilită de Consiliul Director :
1. Preşedintele U.C.P.
2. Prim-vicepreşedintele U.C.P.
3. Vicepreşedintele cu probleme organizatorice-administrative;
4. Vicepreşedintele cu probleme tehnic-sportive;
5. Vicepreşedintele cu probleme relaţii internaţionale;
6. Preşedintele Comitetului Naţional Sportiv;
7. Preşedintele Comisiei Naţionale juridice de disciplină, arbitraj şi litigii;
8. Preşedintele Corpului Naţional de Arbitri;
9. Doi membrii supleanti.
Membrii supleanti vor inlocui titularii functiilor de mai sus pentru care
prezentul statut nu prevede inlocuitori cat si pentru titularii de functii in caz de
demisie.
Un membru afiliat poate sa-si depuna candidatura numai pentru o singura
functie dintre cele mentionate anterior.
Pentru fiecare funcţie este declarat ales candidatul care a obţinut jumătate
plus unu din voturile legal exprimate.
În caz contrar, se va apela la al doilea tur de scrutin pentru primii doi candidaţi
care au obţinut cel mai mare număr de voturi. Este declarat învingător cel care a
acumulat mai multe voturi.
Orice persoana aleasa in funcţiile mentionate poate fi revocată la cererea
expresă a 2/3 din membrii delegaţi ai Adunarii Generale.
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Art. 14. – Consiliul Director se compune din:
• preşedintele U.C.P., care este şi preşedintele Consiliului Director;
• prim-vicepreşedintele U.C.P.;
• cei trei vicepreşedinţi;
• preşedintele Comitetului Naţional Sportiv;
• preşedintele Comisiei Naţionale juridice de disciplină, arbitraj şi litigii;
• preşedintele Comisiei Naţionale de arbitrii;
• secretarul general;
• contabilul U.C.P - membru fara drept de vot.
Art. 15. - Atribuţiile Consiliului Director
- Conduce activitatea U.C.P. ducând la îndeplinire hotărârile Adunarii
Generale. Intre doua intruniri ale Adunarii Generale a U.C.P. Consiliul Director are
deplina imputernicire sa decida asupra oricarei probleme referitoare la activitatea
U.C.P., pe baza hotararilor Adunarii Generale si in deplina concordanta cu scopul si
obiectivele statutare ale Uniunii.
Consiliul Director poate să trateze, să achiziţioneze, să înstrăineze sau să
schimbe orice imobile, mobile, să facă orice împrumuturi, să consimtă la orice
garanţii sau ipoteci, angajează personal administrativ cu caracter permanent sau
temporar – în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generala.
Elaborează planurile de activitate operativă şi stabileşte măsurile concrete
pentru înfăptuirea acestora.
Urmăreşte realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea
Generala.
Coordonează, îndrumă şi conduce prin cei 3 vicepreşedinţi următoarele
activităţi columbofile:
a) propaganda sportului profesionist columbofil românesc şi întreţinerea de
relaţii cu societăţile columbofile similare din străinătate, reprezentarea ţării
noastre la concursuri şi manifestări columbofile internaţionale;
b) activitatea sportivă naţională;
c) activitatea juridică şi legalitatea sancţiunilor disciplinare;
d) activitatea administrativă pentru asigurarea bazei tehnico-materiale şi cea
financiar-contabilă.
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Dispune şi hotărăşte măsuri organizatorice până la ratificarea de către
Adunarea Generala, în vederea înfiinţării, in conditiile legii, de societăţi economice
lucrative finanţate în totalitate sau parţial din fondurile U.C.P. în cazul apariţiei
acestei necesităţi.
Mediază orice litigiu apărut în comitetele şi comisiile U.C.P., iar când interesul
general o cere, pune capăt acestor litigii printr-o decizie finală şi executorie.
Alte atributii ale Consiliului Director:
1 Hotaraste data convocarii Adunarii Generale ;
2 Stabileste numarul de delegati participanti la Adunarea Generala din
fiecare club sportiv columbofil corespunzator normei de reprezentare si a
numarului de membrii ai cluburilor la data sedintei Consiliului Director. Ia
in situatii deosebite orice hotarare de competenta Adunarii Generale ale
Uniunii, pe care le va supune spre aprobare la prima sedinta a acestuia.
3 Avizeaza regulamentele de functionare a tuturor comisiilor si le supune
spre aprobare Adunarii Generale la prima sedinta a acesteia;
4 Intocmeste si propune spre aprobare Adunarii Generale bugetul de

venituri si cheltuieli al Uniunii;
5 Aproba organigrama, statul de functii si grila de salarizare a personalului
uniunii in limita prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.
Pentru deliberare, în Consiliul Director, trebuie să fie prezenţi jumătate plus
unu din membrii. Dacă la a doua convocare nu se întruneşte jumătate plus unu, el ia
hotărâri oricare ar fi numărul de membri prezenţi. În caz de paritate la vot, votul
preşedintelui este preponderent. Hotărârile se iau cu majoritatea simpla din numarul
membrilor prezenti cu drept de vot.
Şedinţele de lucru ale Consiliul Director au loc trimestrial sau ori de câte ori
problemele presante reclamă convocarea lor.
Un regulament de ordine interioară, aprobat de Adunarea Generala specifică
competenţele şi activitatea fiecărui membru al Consiliului Director.
Toate hotărârile Consiliului Director sunt menţionate într-un registru special şi
semnat de preşedinte şi prim-vicepreşedinte.
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Art. 16. - Preşedintele U.C.P.
Preşedintele reprezintă Uniunea in raporturile cu membrii U.C.P., in raporturile
cu tertii, in justitie, la notariat si in fata autoritatilor de stat. Ca presedinte al Adunarii
Generale, Presedintele U.C.P. este imputernicit sa semneze singur, la notariat, actele
constitutive ale U.C.P. si modificarea acestora precum si hotararile emise de
Adunarea Generala. Presedintele U.C.P. poate delega reprezentarea Uniunii catre
prim – vicepresedinte.
Preşedintele sau prim-vicepreşedintele apar în faţa justiţiei cu puteri depline, ei
putând interveni şi în cazul membrilor afiliati U.C.P., când în cazul acestora din urmă,
Consiliului Director estimează că este necesar să o facă.
Preşedintele este reprezentantul calificat al U.C.P. în toate relaţiile cu
autorităţile ministeriale sau cu alte autorităţi. El este delegat de drept al U.C.P. pe
lângă autorităţile columbofile internaţionale recunoscute. El poate fi reprezentat şi de
către prim-vicepreşedinte sau de către alt membru al Consiliul Director, anume
desemnat de catre Presedinte.
Pe langa celelalte atributii, Presedintele U.C.P.:
1 coordoneaza si verifica intreaga activitate a tuturor organelor alese de
Adunarea Generala precum si a altor organe de executie sau control.
2 Incheie, modifica si desface contractele de munca sau conventiile civile
si aplica sanctiuni personalului angajat.
3 Decide si ia orice alte masuri care se impun in conformitate cu
prevederile legii si ale prezentului statut.
4 Poate invita la adunarile generale orice persoana.
În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care se încalcă prevederile legale,
statutare, ale Regulamentului Sportiv, ale Codului Columbofil, preşedintele si / sau
vicepresedintele pot fi suspendati din funcţie de Adunarea Generala, cu votul a 2/3
din numarul delegatilor prezenti, după consultarea Comisiei juridice, de disciplină,
arbitraj şi litigii. Preşedintele poate da explicaţii cu privire la faptele cei i se impută.
Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din
numărul delegaţiilor şi se aduce la cunoştinţa preşedintelui.
Dacă funcţia de preşedinte devine vacanta ori dacă preşedintele este
suspendat din funcţie sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita
atribuţiile, interimatul se asigură în ordine de prim-vicepreşedinte sau de
vicepreşedintele cu probleme organizatorice-administrative.
Dacă persoana care asigură interimatul funcţiei de preşedinte săvârşeşte fapte
grave, se aplică aceleaşi procedurii ca în cazul preşedintelui.

Art. 17. - Secretarul general
Secretarul General este numit de preşedinte pe o perioada de 4 ani.
Secretarul general are urmatoarele atributii:
• primeşte toată corespondenţa şi informeaza de indata preşedintele Consiliul
Director sau înlocuitorului acestuia, despre toate problemele care au
legătură cu regulamentele in vigoare sau care angajează U.C.P.;
• acţionează în direcţia serviciilor administrative;
• participa ca membru la şedinţele Adunarii Generale şi ale Consiliul Director.
• supraveghează tinerea evidenţei contabile. Trimestrial, înaintează fiecărui
membru al Consiliului Director un bilanţ de venituri şi cheltuieli pe acel
trimestru;
• supraveghează executarea obligaţiilor legale de către cluburile columbofile
profesioniste afiliate şi aplicarea strictă a statutului şi a regulamentelor
U.C.P.;
• conservă arhivele;
• asista la toate şedinţele comitetelor şi comisiilor U.C.P., el poate interveni cu
rapoarte şi prezintă observaţiile sale în Consiliul Director.
Art. 17.1-Vicepresedintele cu probleme organizatorice
-coordoneaza activitatile tehnico-administrative si organizatorice ale U.C.P.;
-se preocupa de dotarea tehnica si aprovizioanarea cu materiale specifice
activitatilor U.C.P.;
- se preocupa de crearea si intretinerea bazei materiale ;
-raspunde de organizarea expozitiilor columbofile in colaborare cu responsabilii
tehnici.
Art. 17.2-Vicepresedintele cu probleme tehnice
-supravegheaza respectarea STATUTULUI si RNS in vederea atingerii scopului
U.C.P.R.;
-conduce activitatile de instruire a tehnicilor de la nivelul tuturor cluburilor
(asociatiilor) afiliate;
-conduce si raspunde de intocmirea clasamentului national, catalogului,
organizarea expozitiei columbofile anuale si atribuirea cupelor si distinctiilor in
conformitate cu rezultatele obtinute;
-se ocupa de prezentarea porumbeilor in expozitie.
Art. 17.3-Vicepresedintele cu probleme internationale
-se ocupa de stabilirea relatiilor de colaborare in domeniul sportiv columbofil in
afara granitelor Romaniei;
-face interventii pentru obtinerea aprobarilor necesare realizarii zborurilor cu
lansare de pe teritoriul altui stat, in functie de propunerile formulate in planurile de
zbor ale cluburilor;
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-in concordanta cu deciziile Consiliului Director face invitatii unor conducatori
de cluburi columbofile de prestigiu din strainatate pentru participare la manifestarile
sportive organizate de U.C.P.R., inclusiv pentru participare cu porumbei pentru

vinzare in cadrul expozitiilor organizate.
Art. 18. - Comitetul Naţional Sportiv (C.N.S.)
Separat de preşedintele C.N.S., care este ales de Adunarea Generala, C.N.S.
se compune dintr-un numar minim de 7 membri care sunt numiţi de preşedintele
C.N.S. dintre membrii desemnaţi de asociatiile /cluburile columbofile profesioniste
afiliate.
C.N.S. alege dintre membrii săi unul sau mai mulţi vicepreşedinţi care îl pot
înlocui pe preşedinte în lipsa acestuia.
Nu pot deveni membri ai C.N.S. decât cei proveniţi din rândul membrilor
comitetelor sportive ale cluburilor columbofile afiliate.
Art. 19. - C.N.S. organizează toate acţiunile sportive. Stabileşte şi aplică
Regulamentul Naţional pentru practicarea sportului columbofil profesionist cu
porumbei călători, calendarul naţional sportiv, eliberează autorizaţii (licenţe),
avizează participarea la concursuri, eliberează sau refuză asociatiilor/cluburilor
columbofile, după o consultare a comitetelor sportive locale, aprobarea de a organiza
concursuri sau expoziţii columbofile naţionale.
Elaborează regulamentul naţional sportiv columbofil care se supune avizarii
Consiliului Director şi aprobarii Adunarii Generale.
Se preocupa pentru a omologa distantele de zbor.
Desemneaza omologatorii de concursuri columbofile.
Deleagă o parte din puterile sale, comitetelor sportive locale în probleme ce ţin
de acest nivel, dar care să aplice întocmai regulamentul sportiv naţional.
C.N.S. poate suspenda deciziile comitetelor sportive locale, Consiliul Director
al U.C.P. arbitrând în cazul deciziilor contrare statutului şi a regulamentelor adoptate
de Adunarea Generala.
C.N.S. va emite un regulament de organizare si funtionare ce va fi supus spre
avizare Consiliului Director si spre aprobare Adunarii Generale in care se va
reglementa modul de functionare, competenţele şi activitatea C.N.S. precum si a
fiecărui membru in parte.
Toate hotărârile sunt trecute într-un registru special şi semnate de
preşedintele C.N.S. şi un vicepreşedinte.
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Art. 191 – Corpul National de Arbitri
Corpul National de Arbitri este alcatuit din 5 membri.
-Presedinte care este desemnat de adunarea generala
-4 membrii desemnati de catre presedinte pe o perioada de 4 ani
Corpul National de Arbitri se convoaca ori de cate ori este necesar, in baza
regulamentului de organizare si functionare al Corpului National de Arbitri avizat de
Consiliul Director si aprobat de Adunarea Generala a Uniunii.
Hotararile Corpului National de Arbitri se iau prin vot deschis, cu majoritate
simpla de voturi ale celor prezenti.
Corpul National de Arbitri are urmatoarele atributii:
1
Elaboreaza si imbunatateste regulamentul de organizare si functionare a
Corpului National de Arbitri, il supune spre avizare Consiliului Director si
spre aprobare Adunarii Generale a Uniunii;
2
Elaboreaza materiale in vederea cresterii nivelului de cunostinte in
domeniul arbitrajului columbofil si perfectionarii sistemului de arbitraj;
3
Organizeaza periodic cursuri de calificare si perfectionare a arbitrilor, cat
si examen pentru obtinerea titlului de arbitru national;
4
Colaboreaza si stabileste planuri comune de actiune cu Comitetul National
Sportiv in vederea centralizarii rezultatelor sportive la categoria Standard

5
6

si alcaturirea loturilor de porumbei ale Uniunii pentru diverse manifestari
columbofile la nivel national si international;
Analizeaza si publica rezultatele arbitrajului din expozitia nationala in
colaborare cu Vicepresedintele Tehnic-Sportiv;
Coordoneaza si indruma activitatea Corpului de Arbitri din cadrul cluburilor
columbofile profesioniste.

Art. 20. - Comisia Naţională Juridică de Disciplină, Arbitraj şi Litigii.
(C.N.J.D.A.L.)
Are in componenta minim cinci membrii.
Separat de preşedinte care este ales de Adunarea Generala , C. N. J. D. A. L.
se compune din minim 4 membri, care sunt numiţi de preşedintele acestei comisii,
dintre membrii desemnaţi de asociatiile/cluburile columbofile profesioniste afiliate.
C.N.J.D.A.L. va desemna dintre membrii ei, unul sau mai mulţi vicepreşedinţi
care înlocuiesc preşedintele în caz de absenţă. Nu pot deveni membrii ai acestei
comisii decât cei care provin din membrii comisiilor juridice, de disciplină, arbitraj şi
litigii ale asociatiilor/cluburile columbofile afiliate.
Art. 21. - C.N.J.D.A.L. are în atribuţiile sale, controlul asupra comisiilor locale
şi asigură asistenţa de specialitate, redactează sau revizuieşte codul columbofil,
examinează si avizeaza statutele si regulamentele asociatiilor/cluburilor columbofile
afiliate din punct de vedere al concordanţei lor cu statutul U.C.P. .
Poate fi însărcinată de Consiliul Director să elaboreze toate regulamentele,
contractele cu diverşi terţi etc., şi alte probleme ce ţin de competenţa sa.
Judecă toate recursurile impotriva deciziilor date de comisiile de arbitraj şi
disciplină ale asociatiilor/cluburilor columbofile profesioniste afiliate la U.C.P., izvorâte
din diferendele civile care apar între entitatile afiliate, între entitati şi membrii sau
între membrii, sau ca urmare a săvârşirii unor abateri disciplinare sancţionate de
statut şi de regulamentele în vigoare.
Deciziile se trec într-un registru special şi sunt semnate de preşedinte şi
vicepreşedinte.
Presedintele C.N.J.D.A.L. poate emite un regulament de organizare si
functionare ce va fi supus spre aprobare Consiliului Director care va reglementa
modul de functionare, competenţele şi activitatea C.N.J.D.A.L, şi a fiecărui membru
in parte .
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Art. 22. - Comisia de cenzori
Comisia de cenzori se compune din trei membri. Adunarea Generala numeste
pe o perioada de 4 ani presedintele Comisiei de Cenzori. Presedintele comisiei de
cenzori numeste pentru o perioada 4 de ani ceilalti doi membrii ai comisiei dintre
care unul trebuie sa fie contabil.
Comisia de cenzori are misiunea de a examina conturile de a verifica situatiile
financiare, inventarele şi de a face un raport ce se prezintă Consiliului Director si
Adunarii Generale.
În cazul când în cursul verificărilor se constată deficienţe care atrag
răspunderea civila, contraventionala sau penală, dupa caz, comisia de cenzori
sesizează urgent C.N.J.D.A.L., Consiliul Director si propune masuri pentru remediere
sau de instiintare a altor organe, dupa caz.
Comisia de cenzori are, in principal, urmatoarele atributii:
• conduce evidenţa verificărilor şi păstrează dosarele cu acte de verificare,
potrivit dispoziţiilor legale;

• întocmeşte planul anual de verificare financiar-gestionară;
• efectuează verificări financiar-gestionare, întocmind procese verbale de
verificare şi le prezintă organului care a solicitat verificarea;
• urmăreşte modul cum sunt aduse la îndeplinire măsurile prevăzute în
procesul verbal de verificare şi cum au fost recuperate pagubele constatate,
cum au fost respectate normativele în vigoare;
1 alte atributii prevazute de lege .

CAPITOLUL III
Organele de conducere ale cluburilor / asociatiilor
columbofile profesioniste teritoriale ale U.C.P.
Art. 23. - Componenţa şi atribuţiile organelor de conducere ale cluburilor sau
asociatiilor columbofile se stabilesc prin statutele proprii.
Statutele proprii, prin conţinutul lor, nu pot contraveni prevederilor Statului
U.C.P., fiind nule de drept in cazul in care nu sunt avizate de CNJDAL.
De asemenea, statutele proprii ale cluburilor columbofile profesioniste trebuie
să prevadă clar şi fără echivoc afilierea la U.C.P., ca organ central pe ţară.
Cluburile columbofile profesioniste se constituie cu un număr de minim 20
membri columbofili efectivi.
Aprobarea înfiinţării şi afilierii cluburilor columbofile la U.C.P, se acordă de
către Adunarea Generala cu avizul Consiliului Director.
Cluburile columbofile trebuie să păstreze obligatoriu la sediul lor, lista cu
columbofilii asociaţiei care trebuie să cuprindă: datele de stare civilă a fiecărui
membru, domiciliul, adresa unde ţine porumbeii, iar în cazul tandemului, adresa unde
locuiesc porumbeii.
Membrii columbofili afiliaţi trebuie să depună până la cel târziu 15 noiembrie,
la sediul cluburilor columbofile, lista completă a efectivelor de porumbei pe care îi
deţine în crescătoria sa şi să plătească în acelaşi timp cotizaţia stabilită anual de
Adunarea Generala a U.C.P. Membrii columbofili afiliaţii primesc o licenţă la aderare.
Fiecare membru trebuie să fie deţinător al unei licenţe personale, pentru a se putea
stabili identitatea fiecăruia în cazul unui eventual litigiu aceasta constituind codul
numeric de identificare al columbofilului.
Afilierea unui membru columbofil la mai multe asociatii sau cluburi columbofile
este interzisă şi se pedepseşte disciplinar, cu suspendarea pe tot sezonul
competiţional, retrăgându-i-se licenţa;
Un comitet sportiv, o comisie juridică de disciplină arbitraj şi litigii şi o comisie
de cenzori funcţionează obligatoriu la nivelul fiecărui club columbofil profesionist.
Comisiile juridice, de disciplină, arbitraj şi litigii vor judeca toate diferendele
apărute între membrii clubului columbofil. Compoziţia şi atribuţiile acestei comisii vor
fi prevăzute în regulamente separate inserate în Codul Columbofil.
Toate litigiile apărute între membrii se judecă în interiorul cluburilor
columbofile profesioniste.
Cluburile columbofile trebuie, obligatoriu, sa ţină o adunare generală anuală.
Aceasta trebuie să aibă loc înainte de şedinţa Adunarii Generale a U.C.P.
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Capitolul IV
Membrii columbofili afiliati. Dobandirea si pierderea calitatii de membru,
drepturile si obligatiile acestora
Art. 24. - U.C.P. din România stabileşte condiţiile de afiliere. Membrii
columbofili se disting în:
1. Membri afiliaţi;
2. Membri efectivi;
3. Membri
4. Membri de onoare
5. Membri emeriţi
Art. 25. - Membrii afiliaţi
Sunt membrii afiliaţi:
1. columbofilii deţinători de porumbei călători care primesc licenta de la
U.C.P.;
2. cluburile columbofile profesioniste recunoscute de U.C.P. din România.
Art. 26. - Membrii efectivi
Numai membrii columbofili afiliaţi pot fi nominalizaţi ca membrii efectivi. Ei
sunt columbofilii afiliaţi care în mod regulat (în fiecare an) participă cu porumbeii lor
la concursurile organizate de asociatiile columbofile profesioniste.
Membrii efectivi sunt columbofilii afiliaţi care compun adunările generale din
asociatile columbofile fără scop lucrativ.
Art. 27.- Membrii
Orice persoană care ocupă o funcţie remunerată sau exercită activităţi diverse
în raport direct sau indirect cu aportul columbofil profesionist trebuie să facă parte
din U.C.P., să plătească cotizaţia pentru categoria sa.
Orice persoană în serviciul unei asociatii columbofile profesioniste trebuie să fie
afiliată la asociaţie.
Cluburile columbofile afiliate la U.C.P. nu pot face apel (de regulă) decât la
serviciile persoanelor membre la U.C.P., ele sunt responsabile vizavi de U.C.P. de
aplicarea prezentului articol.
Art. 28. - Membrii de onoare
Titlul se poate acorda persoanelor care fie prin situaţia lor sau prin actele lor,
au dus sau vor putea aduce servicii excepţionale uniunii. Nominalizările sunt făcute
de Adunarea Generala la propunerea Consiliului Director.
Membrii de onoare primesc o legitimaţie permanentă valabilă pentru toate
adunările şedinţelor Adunarii Generale insa nu au drept de vot.
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Art. 29. - Membrii emeriţi
Se poate acorda persoanelor care fie prin calitatea de membrii ai vreunui
comitet al U.C.P., fie prin calitatea de membrii ai comitetelor sau comisiilor
asociatiilor columbofile profesioniste s-au distins în mod deosebit pentru serviciile
aduse României.
Nominalizările sunt făcute de Adunarea Generala la propunerea Consiliul
Director.

Art. 30. - Membrii columbofili ai U.C.P. trebuie să îndeplinească si
următoarele condiţii:
• să fie cetăţean al Uniunii Europene;
• să aibă vârsta minimă de 16 ani;
• să aibă o bună reputaţie;
• membrii care nu sunt majori trebuie să prezinte consimţământul părinţilor,
tutorilor sau curatorilor pentru a practica sportul columbofil profesionist.

Drepturile şi obligaţiile membrilor columbofili:
DREPTURI
Art. 31. - Membrii columbofili ai U.C.P. au următoarele drepturi:
• dreptul de a creşte porumbei călători si a participa la concursuri in cadrul
campionatului national;
• dreptul de a construi o columbărie adaptată scopului urmărit, fiind sprijinit
pe lângă autorităţile administraţiei de stat în obţinerea cuvenitelor aprobări;
• dreptul de a primi anual contra cost, inelele oficiale de înmatriculare a puilor,
fără restricţie;
• dreptul de a contesta hotărârile sanctionatorii (cu caracter general sau cu
privire la persoana sa);
• dreptul de a publica sau face comunicări legale şi legate de sportul
columbofil, în organele de presă ale Uniunii;
• dreptul de a sesiza orice nereguli de la statutul şi regulamentele U.C.P.,
deţinerea ilegală de porumbei, braconajul şi altele;
• dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere locale şi centrale;
• dreptul de a primii legitimaţie, eliberată de U.C.P.

OBLIGAŢII
Art. 32. - Membrii columbofili ai U.C.P. au următoarele obligaţii:
• respectarea statutului U.C.P. şi a statutelor proprii ale cluburilor columbofile,
a regulamentelor de funcţionare, a Regulamentului Sportiv Naţional şi a
Codului Columbofil;
• obligaţia de a achita în termenele stabilite cotizaţia şi alte taxe prevăzute de
statutul U.C.P., de statutele proprii ale cluburilor columbofile de care aparţin şi
de regulamentele de funcţionare;
• obligaţia de a desfăşura activitatea sportiv-columbofilă în virtutea căreia a
solicitat şi primit calitatea de membru al U.C.P.;
• sa transmita numai prin intermediul Uniunii orice gen de corespondenta;
• sa permita controlul dispus de Uniune;
• sa-si achite integral toate obligatiile fata de uniune, la termenele si in
conditiile stabilite de Uniune;
• obligaţia de a respeccta regulamentul de transferuri;
• sa respecte si sa apere imaginea si prestigiul U.C.P., precum si ale organelor
de conducere a acesteia.
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CAPITOLUL V
DISPOZIŢII SPECIALE
Art. 33. - Orice membru se angajează a urmări până la excludere să-şi
rezolve diferendele numai în interiorul U.C.P., în faţa comisiei naţionale juridice, de
disciplină, arbitraj şi litigii şi să se supună deciziilor acesteia.
Este interzisă recurgerea la publicitate cu privire la hotărârile U.C.P.
În caz de infracţiune de drept comun, comisă de către un membru sau club
columbofil, Consiliul Director, în mod excepţional, poate autoriza depunerea de
plângeri la autorităţile judiciare competente.
In situatia atribuirii de distinctii columbofile ca urmare a aplicarii
necorespunzatoare a R.N.S., acestea vor fi retrase si redistribuite celor in drept, cei
ce nu se supun hotararilor luate in acest sens fiind suspendati pana la respectarea
dispozitiilor acestora.
Aceste interdicţii se referă la toate structurile U.C.P. din România.
Art. 34. - Orice membru columbofil, asociatie, club, persoane afiliate pot
face obiectul unei pedepse disciplinare (excludere, suspendare, vot de blam,
avertisment, amendă) dacă nu respectă statutul, regulamentele, codul columbofil,
deciziile etc.
Art. 35. - Nu pot face parte din consiliile şi comitetele naţionale ale U.C.P.
sau să fie membrii ai comisiilor juridice de disciplină, arbitraj şi litigii:
a) orice columbofil care face obiectul unei pedepse de suspendare ;
b) columbofilul care a procedat sau procedează la o vânzare totală a
porumbeilor săi intr-o perioada de 3 ani;
c) orice deţinător de local columbofil, clasificator, fabricant de articole
columbofile sau administrator, director, reprezentant sau agent de
societate care se ocupă cu fabricarea sau comerţul cu articole columbofile,
precum si rudele acestora de gradul I;
d) orice salariat al cluburilor columbofile;
e) orice jurnalist columbofil precum şi editor, director sau administrator al
vreunui ziar columbofil.

CAPITOLUL VI
Fondurile patrimoniului şi activitatea economică financiară a U.C.P.
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Art. 36. - Mijloacele băneşti ale U.C.P. se realizează din:
• taxele de înscriere ale membrilor;
• cotele procentuale din cotizaţiile anuale;
• venituri din expoziţii, concursuri, manifestări culturale-educative de interes
columbofil, publicaţii, insigne, materiale şi utilaje specifice activităţii sportivcolumbofile;
• donaţii;
• sponsorizări;
• moşteniri testamentare;
• alte venituri;

• dobanzi realizate din plasarea disponibilului banesc.
Art. 37. - Destinaţia taxelor de înscriere şi a cotizaţiilor anuale de membru se
face pe bază de procente, stabilite de Consiliul Director al U.C.P.
Art. 38. - U.C.P. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile
prezentului statut şi în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare, normele de
desfăşurare a activităţii comisiilor de cenzori, din cadrul organizaţiilor mai susmenţionate.
Destinaţia şi modul de utilizare a fondurilor băneşti se stabilesc prin bugetele
de venituri şi cheltuieli anuale, aprobate de organele de conducere la toate nivelurile
prevăzute în statut.
Art. 39. - Fondurile în lei şi valută ale U.C.P., cele ale asociatiilor columbofile
se păstrează conform prevederilor legale în vigoare.
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. la diverse manifestări columbofile internaţionale, abonamente reviste de
specialitate, procurare de materiale columbofile şi altele.
Art. 40. - Consiliul Director, precum şi organele conducătoare ale tuturor
asociatiilor/cluburilor columbofile teritoriale, răspund de buna păstrare, utilizare şi
gospodărire a bunurilor materiale şi băneşti pe care le gestionează.

CAPITOLUL VII
Dispoziţii generale
Art. 41. - Durata în timp a U.C.P. este nelimitată.
Art. 42. - Prezentul statut poate fi modificat numai in baza hotararii Adunarii
Generale special convocată în acel scop.
Pentru a fi statutara este necesar ca la prima sedinta să fie prezenţi 2/3 din
membrii determinati conform normei de reprezentare, iar hotararea de modificare sa
fie adoptata cu votul a 2/3 din voturile membrilor prezenţi sau valabil reprezentanţi.
Daca prima şedinţă a Adunarii Generale nu întruneşte 2/3 din membrii
determinati conform normei de reprezentare, o a doua adunare cu aceeaşi ordine de
zi va fi convocată şi va statua oricare ar fi numărul de membrii efectivi prezenţi, cu
singura restricţie că modificările trebuie să fie adoptate cu votul a 2/3 din membrii
prezenţi sau valabil reprezentati .
Art. 43. - Dizolvarea U.C.P., trebuie să fie pronunţată în aceleaşi condiţii ca la
art. anterior, dar hotararea trebuie sa fie adoptata cu votul a 3/4 din membri
prezenti. În acest caz, fondul special este distribuit uneia sau mai multor opere de
binefacere, după decizia Adunarii Generale.
Art. 44. - Prevederile art. 41, 42, 43 ale statutului sunt valabile şi pentru
toate celelalte organizaţii teritoriale.
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Art. 45. - Odată cu intrarea în vigoare a prezentului statut, toate prevederile
statutare anterioare, precum şi regulamentele de funcţionare de orice natură se
abrogă.

Prezentul statut al U.C.P. din România pentru porumbeii călători a fost adoptat
de către delegaţii prezenţi la şedinţa Adunarii Generale din data de 28.11.2009.
Art.46. – Prezentul statut se completeaza cu prevederile din legea romana.
In urma deciziei Adunarii Generale de modificare a prezentului Statut,
Presedintele U.C.P este imputernicit sa redacteze noul statut in conformitate cu
modificarile aprobate si sa il autentifice la notariat sub semnatura sa.
Prezentul statut s-a semnat, redactat in patru exemplare in limba romana.

PRESEDINTE U.C.P.
Valeri HAMZA

PRIM-VICEPRESEDINTE
Nicolae DUMITRACHE
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