UNIUNEA COLUMBOFILILOR PROFESIONIŞTI
DIN ROMÂNIA
Dâmboviţa • Târgovişte • Calea Domnească • Nr. 171 A
CF: 10506774 • Tel./Fax: 0040-245-640229 www.ucpt.ro
• office@ucpt.ro
Nr. 234 / 14.10.2016

Domnului Marius Tunduc,
Presedinte al F.N.C.P.R.

In consonanta cu discutiile purtate la data de 15.09.2016 cu ocazia intalnirii
de lucru dintre conducerile celor doua federatii - F.N.C.P.R. si U.C.P.R. si urmare a
hotararii Consiliului Director al U.C.P.R. din 27.09.2016 se desprind mai multe
probleme care, prin intelegere si consens, se pot rezolva amiabi,l astfel ca
sezonul columbofil 2017 sa se desfasoare in comun cu participarea membrilor
columbofili ai celor doua entitati.
Astfel , propunem pentru a fi aduse in fata Consiliului Director al F.N.C.P.R.
din luna octombrie si a Adunarii Generale a F.N.C.P.R. din luna noiembrie a.c.
urmatoarele;
1.-Realizarea unei structuri organizatorice , juridic legala care sa includa
aceleasi drepturi si obligatii pentru cele doua entitati sportiv-columbofile, fara a
fi afectata starea de functionare a vreuneia dintre ele.
In acest sens va propunem infiintarea Asociatiei Federatiilor si Uniunilor
Columbofile din Romania-asociatie fara scop patrimonial ,F.N.C.P.R. si U.C.P.R.
pastrandu-si propria personalitate juridica , inclusiv propriul patrimoniu.
Privitor la denumire,obiective,reprezentare,forma de conducere si alte
aspecte in conformitate cu prevederile legale in domeniu , O.G.26/2000 si Legea
246/2005, suntem convinsi ca distinsul jurist dl. Florin Gatejescu se va face
inteles cu argumente de reprezentantii Adunarii Generale ,ca F.N.C.P.R. nu
pierde nimic din autonomia sa juridica iar columbofililor U.C.P.R. li se vor
indeparta temerile de nesiguranta , supunere neconditionata si nerespectarea
protocoalelor incheiate.

2.-Situatia economica si financiara ;
-A pleca la un drum fara a sti care sunt costurile financiare care pe
buna dreptate revin U.C.P.R. , este un alt punct pe care membrii uniunii
noastre il privesc cu suspiciune , mai cu seama ca nu se cunosc din ce se
compun sumele ce eventual vor fi solicitate cota parte a U.C.P.R.
-In acest sens Consiliul Director al U.C.P.R. ,va solicita a clarifica
acest punct in cadrul aceleiasi Adunari Generale pe care urmeaza sa o tineti.
3.-In plan sportiv ,pentru participarea in Campionatul Olimpic care asigura
prezenta la Olimpiada Columbofila si Cupa Europei , opinam pentru
urmatoarele aspecte :
a)-Se vor respecta intocmai conditiile impuse de F.C.I. si nimic mai mult.
b)-Dreptul de a face verificari cu privire la respectarea conditiilor de
securitate a concursurilor si operatiunea de verificare a dosarelor de
concurs ,sa fie bazate pe reciprocitate si sa se desfasoare dupa reguli
identice pentru ambele entitati columbofile.
d)-Modul de stabilire a zonelor,protocoalelor intre judete,asociatii si
cluburi columbofile nu va ingradi in nici un fel dreptul la libera asociere
al columbofilului.
In speranta unei analize obiective a propunerilor facute va invitam in
03.11.2016 la sediul U.C.P.R. din Targoviste pentru continuarea
discutiilor incepute.

