
 
 
 

 
 
 
Nr. 651 / 30.10.2018 

 
 

COMUNICAT 
 
 
La interpelarea doamnei Istrătescu Camelia, în cadrul Adunării Generale, și a domnului 
Baiașoiu Cristian, prin telefon către consilierul juridic al U.C.P.R., în care s-a cerut un punct 
oficial de vedere, emitem prezentul comunicat al domnului consilier juridic Adam Gheorghe: 
 
În ședința Adunării Generale a U.C.P.R. din 28.10.2018, conform ordinii de zi comunicate 
prin convocator și aprobată de către Adunarea Generală, au fost prezentate spre analiză și 
aprobare următoarele obiective: 
 
1. Fixarea cuantumului cotizației pentru anul următor;  

2. Fixarea prețului la inelele genealogice 2019;  

3. Aprobarea programului Comitetului Național Sportiv și eventuale modificări ale 

Regulamentului Național Sportiv pentru practicarea sportului columbofil profesionist cu 

porumbei călători;  

3.a. Se propune ca distanța între concursuri să fie de minim 5 zile, luându-se ca puncte de 

reper zilele de lansare a două concursuri consecutive (art. 8 din R.N.S.)  

3.b. Se propune ca la etapele peste 500 km, un crescător să aibă dreptul să îmbarce 

porumbeii la alt club doar dacă etapa respectivă nu este trecută în planul de zbor al clubului din care 

face parte (art. 6, lit. (b) din R.N.S.)  

3.c. Se propune ca posesorii de ceasuri cu transmitere online să nu mai aibă obligația să fie 

prezenți la desigilare în anumite condiții (art. 91, lit. (b), pct. 8 din R.N.S.) „Prezența ceasurilor 

electronice cu transmitere online la desigilare NU este obligatorie. Obligatorie este prezența arbitrului 

pentru a executa operațiunile specifice de listare a fişelor de sosire a porumbeilor la concursul 

respectiv. Comisia de desigilare va fi prezentă în orice variantă şi va fi alcătuită din cel puțin trei 

membri columbofili. Desigilarea se va face la sediul clubului. Atunci când un sistem electronic nu 

transmite live, crescătorul este obligat să se prezinte cu sistemul de constatare la ora stabilită pentru 

desigilare şi să descarce datele în prezența comisiei. Nerespectarea acestei prevederi duce la 

anularea rezultatelor la concursul respectiv.”  

3.d. Se propune ridicarea obligativității ştampilării fişelor de îmbarcare din dosarul maşinii de 

transport de către delegatul-observator, cu condiția ca lansarea să fie înregistrată, filmate sigiliile, ora 

de lansare cu ceasul atomic şi să se facă captură de ecran la coordonatele GPS de la locul lansării. 

Filmarea să fie postată în mediul online şi transmisă către U.C.P.R. în termen de 24 de ore de la 

eliberarea porumbeilor (art. 30, pct. 4 şi art. 32 din R.N.S.). 

3.e. Se propune toleranța de distanță +/-5% la concursurile de viteză şi demifond, conform 

normelor F.C.I. (art. 71 din R.N.S.) Adoptarea normelor F.C.I., implementarea şi utilizarea lor în cadrul 

concursurilor pentru a asigura şanse egale tuturor participanților în vederea realizărilor normelor, după 

cum urmează: • Viteză - între 95 și 315 km • Viteză-demifond - între 285 și 420 km • Demifond - între 

380 și 630 km. Toleranța de distanță de +/-5% nu influențează sub nici o formă realizarea baremului 



de kilometri necesari îndeplinirii categoriei. Această toleranță reprezintă excepția de la regulă şi se 

aplică numai în cazul în care într-un club/județ/grupare există un număr restrâns de crescători care nu 

au distanța minimă sau depăşesc distantă maximă pentru aceeaşi categorie. 

4. Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli;  

5. Orice alte probleme pentru care este necesară aprobarea Adunării Generale (organizarea 

expoziției columbofile a U.C.P.R., ediția a XXV-a). 

 
1. La punctul 3 al ordinii de zi, C.N.S. a prezentat propuneri de completare și modificare a 
unor articole din R.N.S. Aceste propuneri au fost făcute cu respectarea circuitului 
documentelor conform art.25, din R.N.S. (Reguli speciale), care prevede: ”Prezentul 
regulament trebuie să fie respectat cu stricteţe de toţi membrii U.C.P.R. şi se aplică la toate 
concursurile organizate de cluburile afiliate.  
 
Ţinând cont de uzul şi cutumele locale, Comitetele sportive locale sunt autorizate să 
completeze prezentul regulament pentru concursurile locale, fără să aducă în acelaşi timp 
atingere libertăţii şi drepturile columbofililor.  
 
Orice propunere de modificare sau de completare a prezentului regulament, bazată pe 
recomandările comitetelor sportive locale, trebuie să fie supus spre avizare Comitetului 
Naţional Sportiv, Consiliului Director şi apoi spre aprobare Adunării Generale.” 
 
Propunerile prezentate Adunării Generale de către C.N.S. au fost aprobate atât în C.N.S., în 
ședința din data de 21.10.2018, și avizate de către Consiliul Director în aceeași ședință 
comună.  
 
2. În timpul discuțiilor din ședința Adunării Generale, au fost propuse de către vorbitori și alte 
variante de modificări. Aceste noi propuneri nu sunt statutare în condițiile în care nu au urmat 
procedura înscrisă în art. 25 din R.N.S., în sensul că: 
- nu au fost aduse la cunoștința tuturor columbofililor pentru a fi dezbătute și aprobate de 
către cluburi; 
- nu au fost avizate de către C.N.S. și Consiliul Director; 
- nu au fost înscrise în ordinea de zi. 
 
3. Din punct de vedere juridic, cu privire la modificarea R.N.S., trebuie avute în vedere 
următoarele prevederi legale:  
- art.23, alin.1, din OUG 26/2000 prevede: ”hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele 
legii, ale Actului Constitutiv și ale Satutului sunt obligatorii […]”. 
- același articol, în alin.2, prevede: ”hotărârile Adunării Generale contrare legii, Actului 
Constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în Statut pot fi atacate în justiție […]”.   
 
Cu alte cuvinte: pentru ca o hotărâre a Adunării Generale să fie obligatorie, aceasta trebuie 
să fie luată cu respectarea legii, a Actului Constitutiv și Statutului.  
 
Raportat la aceste norme de lege, adoptarea de către Adunarea Generală din 28.10.2018 a 
U.C.P.R. a unor hotărâri pe baza unor propuneri care nu au respectat normele statutare sunt 
nelegale.  
 
 

Consilier juridic 

Adam Gheorghe 

 


