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ÎN ATENȚIA COLUMBOFILILOR AFILIAȚI U.C.P.R.  

ȘI TUTUROR SPORTIVILOR COLUMBOFILI DIN ROMÂNIA 

 

U.C.P.R. vă aduce la cunoștință notificarea cu nr. 39 / 25.10.2017, făcută de către 

Federația Națională a Crescătorilor de Porumbei din România, cu privire la confiscarea 

dreptului de a folosi titulatura ”CRESCĂTORUL ANULUI”, a sintagmelor ”CAMPIONAT 

NAȚIONAL”, ”EXPOZIȚIA NAȚIONALĂ”, ”PORUMBELUL ANULUI” și ”COLUMBOFILUL 

ANULUI”, precum și a dreptului de folosire a siglei F.C.I.  

În acest context, F.N.C.P.R. a confiscat dreptul celorlalte entități sportiv-columbofile 

din România de a participa și reprezenta România la Olimpiadă și Cupa Europei.  

Ne întrebăm dacă Guvernul României – respectiv Ministerul Tineretului și Sportului 

cunoaște aceste demersuri ale F.N.C.P.R., știind că cererea de aderare a României la F.C.I. 

a fost transmisă de către Guvernul României în anul 1967 și am fost acceptați în 1969. Ne 

întrebăm unde este PASIUNEA de a crește porumbei călători și ce întrebare și-ar pune 

Maiorul Traian Nițescu (fondatorul primei asociații columbofile în 1937, cu personalitate 

juridică în 1939) despre aceste demersuri ale continuatorilor entității columbofile F.N.C.P.R.  

E bine de știut că, pentru a fi continuator, se presupune că ai un patrimoniu asupra 

căruia ești proprietar; F.N.C.P.R. este proprietar al sediului din str. Făgăraș nr. 14 ???  

 

Solicităm opinia tuturor columbofililor din România cu privire la următoarele întrebări:  

1. ”Este F.N.C.P.R. o țară” pentru a reprezenta România la F.C.I.?  

2. A fost în România o singură entitate columbofilă până în anul 1990? 

3. În ce direcție considerați că ar trebui să dezvoltăm sportul columbofil, pasiune sau 

interes?  

4. În condițiile actuale, putem fi o singură entitate columbofilă în România?  

5. Este îndreptățit F.N.C.P.R. să înregistreze la O.S.I.M. și titulaturile ”Maestru 

Columbofil”, ”Maestru Emerit al Sportului Columbofil” și ”Primul Crescător 

Profesionist al Sezonului”? – ca drept de autor. Sintagmele ”Crescătorul Anului” și 

”Porumbelul Anului” sunt creația F.N.C.P.R.-ului, în condițiile în care aceste 

sintagme s-au folosit în România în toată perioada fostului regim comunist?  
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Pentru a se evita în viitor astfel de conflicte cu Federația Națională a Crescătorilor de 

Porumbei din România cu privire la titulaturile ”Crescătorul Anului” și ”Columbofilul Anului”, 

U.C.P.R. a modificat Regulamentul Național Sportiv, aprobând titulatura ”Primul Crescător 

Profesionist al Sezonului” în ședința Adunării Generale din 18.02.2017.  

De asemenea, expoziția organizată de U.C.P.R. va purta titulatura ”Expoziția Tuturor 

Columbofililor Profesioniști din România”.  

U.C.P.R nu o să recurgă niciodată la asemenea mojicii de înregistrare la O.S.I.M. a 

tuturor formulelor de exprimare specifice domeniului columbofil în scopul de a boicota sau 

bloca activitatea altor entități columbofile, inclusiv a F.N.C.P.R.   

U.C.P.R. nu o să investească timp și energie într-o confruntare cu privire la această 

provocare întrucât, pentru noi, este mai important să găsim modalități în ceea ce privește 

perfecționarea și dezvoltarea sportului columbofil în așa manieră încât membrii columbofili 

din organizația noastră să se bucure de tot ce poate oferi această pasiune minunată.  

Ținem să precizăm că și U.C.P.R. are suficiente date și informații care să permită o 

confruntare publică pe teme columbofile și care încă nu sunt cunoscute de publicul larg 

columbofil din România  

U.C.P.R. oferă deschidere și oportunitate privind participarea tuturor columbofililor din 

România, indiferent de entitatea columbofilă din care face parte, de a participa la Expoziția 

Tuturor Columbofililor Profesioniști din România.  

Considerăm că această acțiune a F.N.C.P.R. este un atac direct la U.C.P.R., alături 

de alte acțiuni de acest gen desfășurate în perioada anterioară, situație pe care o apreciem 

neacceptabilă în contextul în care F.N.C.P.R. își desfășoară activitatea și sub patronajul 

Casei Regale a României, ceea ce ar fi presupus ca demersurile F.N.C.P.R. să aibă o 

anumită acuratețe, determinată de relația respectivă.  

Apreciem că este oportun să trimitem o scrisoare deschisă către Casa Regală a 

României pentru a o informa în mod corect cu privire la cele întâmplate cu scopul de a o 

proteja și de a nu-i fi lezată imaginea.  

Cu această ocazie, U.C.P.R. invită toți columbofilii din România să practice sportul 

columbofil din pasiune, nu din interes.  

 

Președinte interimar al U.C.P.R. 

Bondilă Emil 
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