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COMUNICAT 

 
 
 

Membrii CD ai U.C.P.R. cu atribuţii pe linie sportivă şi juridică, intruniţi în şedinţă 
de urgenţă la 14.04.2015 au analizat “Invitaţia” Preşedintelui FNCPR, ing. Dipl. Tunduc 
Marius, de a ne reuni sub “stindardul” columbofil al susnumitei federaţii şi naţională, afiliată 
la FCI, emite următorul comunicat: 

  Consecvenţi Mandatului acordat AG a U.C.P.R., încă din anul 2013, de a purta 
discuţii şi negocieri, cu atunci U.C.P.R. şi FRSC, în vederea găsirii de soluţii, astfel încât 
sportul columbofil să fie reprezentat la manifestările sportive din domeniu, de ce are mai 
bun România, am supus atenţiei partenerilor noştri următoarele obiective (enumerăm câteva 
dintre acestea): 

- Realizarea conform legislaţiei româneşti în vigoare (OG. 26/2000 şi Lg 246/2005) 
a unei entităţi juridice, fără a da importanţă titulaturii şi care să cuprindă cele trei 
uniuni şi federaţii existente, cu un reprezentare comună la FCI; 

- Realizarea unui RNS unic, conform normelor FCI, concomitent cu alte prevederi 
în funcţie de fiecare uniune sau federaţie în parte  (campionate intern, expoziţii, 
etc.); 

- Un comitet de conducere format din membrii CD al uniunilor şi federaţiilor ce 
formează noua structură juridică; 

- Participarea cu cote părţi la obligaţiile financiare ale FCI; 
- Membrii noii structuri juridice  îşi păstrează statutul de organizare şi funcţionare. 

Acestea sunt câteva dintre obiectivele pe care le consideram fundamental de realizat 
în construcţia noii entităţi şi credem că realizarea lor cu seriozitate şi responsabilitate va 
duce la rezultatul mult dorit, un campionat comun indiferent de apartenenţa la o uniune sau 
federaţie. 



 Considerăm iniţiativa dlui. ing. Dipl. Tunduc Marius lipsită de sportivitate, 
sportivitate pe care o clamează în toate împrejurarile şi nu putem fi de acord cu propunerile 
sale, acestea lăsând impresia de desconsiderare, superioritate, toate artificial, situaţia din 
columbofilia română prezentă arătând alte realităţi. 

 CD nu agrează modalitatea neprotocolară a invitaţiei în ceea ce priveşte modalitatea 
de transmitere, cât şi lipsa de tact din conţinut, mai cu seamă că vine de la o persoană cu 
funcţie în FCI. 

U.C.P.R. lasă deschisă posibilitatea de dialog ferm, concis, cu date şi termene precise 
în abordarea obiectivelor propuse şi agreate la vremea respectivă de MTS, obiective pe care 
CD al FNCPR le-a evitat din motive mai mult sau mai puţin reale. 

  

 

  Cu stimă, 
 

 
 


