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HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE   

A FEDERAȚIEI NAȚIONALE A CRESCĂTORILOR DE PORUMBEI, 

PĂSĂRI ȘI ANIMALE MICI DIN ROMÂNIA 

NR 1/2020 

 

Adunarea Generală a Federației Naționale a Crescătorilor de Porumbei , Păsări 

și Animale Mici din România, numită în continuare FNCPPAMR, legal 

constituită în data de 17.10.2020, în conformitate cu art. 45(2) din Statut, în 

baza votului liber exprimat, având în vedere Procesul verbal din 17.10.2020, în 

conformitate cu prevederile statutului FNCPPAMR și în conformitate cu 

dispozițiile OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare, adoptă următoarea: 

HOTĂRÂRE 

Art. 1 Se aprobă în unanimitate raportul de activitate al Președintelui interimar, 

prezentat de dl. Gătejescu Alexandru Florian. 

Art. 2 Se aprobă în unanimitate raportul de activitate al Comisiei de Porumbei, 

prezentat de dl președinte Ciurea Marius. 

Art. 3 Se aprobă în unanimitate raportul de activitate al Comisiei de Păsări de 

curte, prezentat de dl președinte Vișan Marius. 

Art. 4 Se aprobă în unanimitate raportul de activitate al Comisiei de Iepuri, 

prezentat de dl. vicepreședinte Boțan Horațiu. 

Art. 5 Se aprobă raportul financiar în urma Expoziției Naționale a României, 

ediția 2019, întocmit de doamna Mihali Marina, precum și bilanțul contabil 

pentru anul 2019 prezentat de dl Deteșan Alin. – se anexează la Procesul verbal 

și este aprobată în unanimitate descărcarea de gestiune. 
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Art. 6 Se aprobă în unanimitate validarea în funcția de Președinte al 

FNCPPAMR a dl Gătejescu Alexandu Florian. 

Art. 7 Se aprobă în unanimitate validarea în funcția de Vicepreședinte a dl 

Deteșan Alin Sever și a dl Câtea Ion. 

Art. 8 Se aprobă în unanimitate validarea Comisiei de cenzori a FNCPPAMR în 

următoarea componență: dl Popa Liviu și dl Nistor Adrian. 

Art. 9 Se aprobă în unanimitate validarea în funcția de Președinte al Comisei de 

disciplină a dl Avram Adrian Bogdan. 

Art. 10 Se aprobă în unanimitate validarea în funcția de Membru al Consiliului 

Director al FNCPPAMR a dl Oltean Florin. 

Art. 11 Se aprobă în unanimitatea revocarea din funcția de Secretar General a dl 

Vălușescu Petrică. 

Art. 12 Se aprobă în unanimitate validarea în funcția de Secretar General al 

FNCPPAMR a dl Vișan Ionuț. 

Art. 13 Se aprobă în unanimitate validarea în funcția de Membru al Comisiei de 

Porumbei a dl Popa Liviu. 

Art. 14 Se aprobă în unanimitate validarea în funcția de Membru al Comisiei de 

Standardizare Porumbei a dl Cârciu Șerban. 

Art. 15 Se aprobă în unanimitate validarea în funcția de Membru al Corpului 

Național de Aribitri porumbei a dl Sebestyen Attila. 

Art. 16 Se aprobă în unanimitate validarea în funcția de Membru al Corpului 

Național de Arbitri Iepuri a dl Danciu Dorel. 

Art. 17 Se aprobă în unanimitate revocarea actualei structuri de conducere a 

Comisiei de Zbor și joc. 
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Art. 18 Se aprobă în unanimitate validarea  noii structuri de conducere a 

Comisiei de Zbor și joc în forma: 

− Constantinescu Sorin - președinte 

− Pascu Valerică - vicepreședinte 

− Chiș Călin - secretar 

− Talașman Nicușor - membru 

− Purda Călin – membru 

Art. 19 Se aprobă în unanimitate validarea  regulamentului de funcționare al 

Comisiei de porumbei precum și a regulamentelor de funcționare ale Comisiei 

de standardizare, Comisiei de Zbor și joc, Corpului Național de Arbitri din 

cadrul Comisiei de porumbei. 

Art. 20 Se aprobă modificarea Statutului FNCPPAMR astfel: 

− Art. 9 (2) Federația, prin intermediul comisiilor de specialitate , elaborează 

și adoptă potrivit atribuțiilor pe care le are , următoarele regulamente și 

norme: 

a) Regulamentul Comisiei de Disciplină 

b) Regulamentul Comisiei pentru porumbei 

c) Regulamentul Comisiei pentru păsări de curte 

d) Regulamentul Comisiei pentru păsări de Colivie 

e) Regulamentul Comisiei pentru iepuri 

f) Regulamentul Comisiei pentru cavia 

g) Regulamentul Comisiei pentru bunăstarea și sănătatea animalelor 

h) Regulamentul Comisie de Cenzori 

i) Codul de etică al Membrilor Federației 

j) Norme de organizare tehnice , financiare și de asigurare materială, 

pentru propria activitate sau cu caracter general obligatoriu , în 

condițiile legii. 

k) Alte regulamente sau norme specific necesare pentru îndeplinirea 

scopului și obiectivelor prevăzute în prezentul Statut. – forma inițială 
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− Art. 9 (2) Federația, prin intermediul secțiilor și comisiilor de specialitate 

, elaborează și adoptă potrivit atribuțiilor pe care le are , următoarele 

regulamente și norme: 

a) Regulamentul Comisiei de Disciplină 

b) Regulamentul Secției pentru porumbei 

c) Regulamentul Secției pentru păsări de curte și păsări de colivie 

d) Regulamentul Secției pentru iepuri și cavia 

e) Regulamentul Comisiei pentru bunăstarea și sănătatea animalelor 

f) Regulamentul Comisie de Cenzori 

g) Codul de etică al Membrilor Federației 

h) Norme de organizare tehnice , financiare și de asigurare materială, 

pentru propria activitate sau cu caracter general obligatoriu , în 

conditiile legii. 

i) Alte regulamente sau norme specific necesare pentru îndeplinirea 

scopului și obiectivelor prevăzute în prezentul Statut. – forma validată 

 

− Art 44 (3) Organele de specialitate sunt: 

a) Comisia pentru porumbei 

b) Comisia pentru păsări de curte 

c) Comisia pentru păsări de colivie 

d) Comisia pentru iepuri 

e) Comisia pentru cavia 

f) Comisia pentru bunăstarea și sănătatea animalelor 

g) Comisia de disciplină – forma inițială 

− Art 44 pct 3 Organele de specialitate sunt: 

a) Secția pentru porumbei 

b) Secția pentru păsări de curte și păsări de colivie 

c) Secția pentru iepuri și cavia 

d) Comisia pentru bunăstarea și sănătatea animalelor 

e) Comisia de disciplină – forma validată 
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 Art. 59 (2) În situația în care lipsește Președintele Federației , atribuțiile 

de președinte al Prezidiului Adunării Generale vor fi preluate de 

Vicepreședintele Federației , la propunerea căruia Adunarea Generală va 

aproba completarea Prezidiului. - forma inițială 

 Art. 59 (2) În situația în care lipsește Președintele Federației , atribuțiile 

de președinte al Prezidiului Adunării Generale vor fi preluate de unul 

dintre Vicepreședintii Federației , la propunerea căruia Adunarea 

Generală va aproba completarea Prezidiului. – forma validată 

 

 

− Art 85 (1) Consiliul Director al Federației se compune din 13 membri 

titulari, persoane fizice cu drept de vot, aleși de Adunarea Generală. – 

forma inițială. 

− Art 85 (1) Consiliul Director al Federației se compune din 9 membri 

titulari, persoane fizice cu drept de vot, aleși de Adunarea Generală. – 

forma validată. 

 

 

− Art 85 (2) Consiliul Director va avea următoarea componență: 

a) Președintele Federației 

b) Președintele de onoare 

c) Vicepreședinte 

d) Vicepreședinte 

e) Secretarul General 

f) Președintele comisiei pentru porumbei 

g) Președintele comisiei pentru păsări de curte 

h) Președintele comisiei pentru păsări de colivie 

i) Președintele comisiei pentru iepuri 

j) Președintele comisiei pentru cavia 

k) Trei membri – forma inițială 

− Art 85 (2) Consiliul Director va avea următoarea componență: 

a) Președintele Federației 

b) Vicepreședinte 
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c) Vicepreședinte 

d) Secretarul General 

e) Președinte secție porumbei 

f) Președinte secție păsări de curte și păsări de colivie 

g) Președinte secție iepuri și cavia 

h) Doi membri – forma validată 

 

− Se elimină Art 85 (3) De către Adunarea Generală se va alege și trei 

membri supleanți ai Consiliului Director. 

 

− Art 94 În prima ședință , de după constituirea sa , Consiliul Director va 

proceda la alegerea Vicepreședintelui Federației și se stabilesc atribuțiile 

și competențele fiecărui membru al său , cu excepția funcțiilor de 

Președinte, Președinte de Onoare, Secretar General care sunt prevăzute în 

prezentul statut, care se vor consemna într-o decizie emisă de către 

Consiliul Director. – forma inițială 

− Art 94 În prima ședință , de după constituirea sa , Consiliul Director va 

proceda la alegerea Vicepreședinților Federației și se stabilesc atribuțiile 

și competențele fiecărui membru al său , cu excepția funcțiilor de 

Președinte, Președinte de Onoare, Secretar General care sunt prevăzute în 

prezentul statut, care se vor consemna într-o decizie emisă de către 

Consiliul Director. – forma validată 

 

− Art 95 (1) Dacă Președintele Federației își încetează activitatea sau nu își 

mai poate exercita atribuțiile pe o perioadă mai mare de 6 luni, 

Vicepreședintele Federației îi va prelua activitatea până la adunarea 

generală următoare. În acest caz, Adunarea Generală va alege un nou 

Președinte. – forma inițială 

− Art 95 (1) Dacă Președintele Federației își încetează activitatea sau nu își 

mai poate exercita atribuțiile pe o perioadă mai mare de 6 luni, unul 

dintre Vicepreședinții Federației îi va prelua activitatea până la adunarea 

generală următoare. În acest caz, Adunarea Generală va alege un nou 

Președinte. – forma validată 
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− Se elimină Art 95(2), Art 95(3) și Art 95 (4)  

 

− Se elimină Art 96 și Art 97. 

 

− Art 98 Calitatea de Membru al Consiliului Director , precum și cea de 

membru supleant va înceta de drept la data când membrul Federației din 

care face parte membrul mai sus menționat a încetat a mai avea calitatea 

de membru al Federației  constatată în condițiile prevăzute la cap III 

secțiunea a 5-a din prezentul Statut. – forma inițială 

− Art 98 Calitatea de Membru al Consiliului va înceta de drept la data când 

membrul Federației din care face parte membrul mai sus menționat a 

încetat a mai avea calitatea de membru al Federației constatată în 

condițiile prevăzute la Cap III secțiunea a 5-a din prezentul Statut. –

forma validată 

 

 

− Art 111 În cazul în care Președintele Federației este absent sau este în 

imposibilitatea de a își exercita atribuțiile pentru o anumită perioadă de 

timp, prerogativele sale vor fi preluate automat de către Vicepreședintele 

Consiliului Director al Federației. – forma inițială 

− Art 111 În cazul în care Președintele Federației este absent sau este în 

imposibilitatea de a își exercita atribuțiile pentru o anumită perioadă de 

timp, prerogativele sale vor fi preluate automat de către unul dintre 

Vicepreședinții Consiliului Director al Federației. – forma validată 

 

− Se elimină Art.113 (2) Președintele de onoare participă la lucrările 

Consiliului Director al Federației, cu drept de vot. 

 

− Art 119 (4) Membrii Consiliului Director, Secretarul General și membrii 

comisiilor Federației nu pot fi cenzori. – forma inițială 

Art 119 (4) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. – forma 

validată 
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− Art. 123 (1) Pentru realizarea scopului și obiectului de activitate pentru 

care s-a constituit FNCPPAMR , ca organe de lucru consultative, 

specializate pe domenii de activitate, astfel: 

a) Comisia de porumbei 

b) Comisia pentru păsări de curte 

c) Comisia pentru păsări de colivie 

d) Comisia pentru iepuri 

e) Comisia pentru cavia 

f) Comisia pentru bunăstarea și sănătatea animalelor 

g) Comisia de disciplină – forma inițială 

− Art 123 (1) Pentru realizarea scopului și obiectului de activitate pentru 

care s-a constituit FNCPPAMR , ca organe de lucru consultative, 

specializate pe domenii de activitate, astfel: 

a) Secția pentru porumbei 

b) Secția pentru păsări de curte și păsări de colivie 

c) Secția pentru iepuri și cavia 

d) Comisia pentru bunăstarea și sănătatea animalelor 

e) Comisia de disciplină   - forma validată 

 

 

Art. 21 Se aprobă cu majoritate de voturi inserarea Art 10 (3) care va avea 

următorul conținut: 

− Art 10 (3) Nu pot adera la FNCPPAMR alte cluburi specializate pe 

rasă dacă există deja aderat  un club specializat pe aceeasi rasă de 

păsări sau animale, care are activitate specifică. 
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Art. 22 Se aprobă în unanimitate, conform prevederilor Statutului, cererile de 

aderare la Federație a următoarelor asociații: 

Nr. 

Crt 
Asociație Adresa CIF 

1 ASOCIAȚIA COLUMBOFILĂ 

TARNAVA MARE 

Loc. Târnava, Str. 

Viitorului, nr. 33, Jud. 

Sibiu 

27690247 

2 
ASOCIAȚIA COLUMBOFILĂ DINU 

SIBIU ȘEICA MARE 

Loc. Agârbiciu Nr. 258 , 

Jud Sibiu 
41467950 

3 
ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE 

PORUMBEI, PĂSĂRI ȘI IEPURI DE 

RASĂ - FAUNA NEMȚEANĂ 

Loc. Piatra Neamţ, Str. 

Griviţei Nr 7, Jud. Neamț 
41547588 

4 

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE 

PĂSĂRI ŞI ANIMALE MICI 

"CHINDIA" 

Loc. Răzvad, Tarla 

12/113, Jud. Dâmbovița 
41130024 

5 

ASOCIAȚIA „CLUBUL NAȚIONAL 

AL CRESCĂTORILOR DE IEPURI 

PITICI DIN ROMÂNIA ” 

Loc. Cluj-Napoca, Str. 

Emil Racoviţă Nr. 39, Jud. 

Cluj 

29957180 

6 
ASOCIAŢIA CLUBUL 

CRESCĂTORILOR DE IEPURI - 

URIAŞ PESTRIŢ DIN ROMÂNIA 

Loc. Suceava, Str. 

Obcinelor Nr. 1 Bl. 2BIS, 

Jud. Suceava 

35426697 

7 

ASOCIAȚIA COLUMBOFILĂ DE 

VÂNĂTOARE ȘI ORNAMENT 

PALOMERO 

Loc. Giroc, Str. 

Trandafirilor 60-C, Jud. 

Timiș 

 43249839 

8 

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE 

PĂSĂRI ŞI ANIMALE MICI " 

PORUMBEII JUCĂTORI DE AMARA 

" 

Loc. Amara,  Str. Ştefan 

cel Mare  Nr. 34, Jud. 

Ialomița 

43143306 

 

Art. 23 Se aprobă în unanimitate validarea bugetului de cheltuieli, după cum 

urmează: 

a) 10.000 lei pentru traducerea de noi standarde 

b) 18.000 lei pentru desfășurarea activităților specifice Comisiilor de 

arbitraj. 

c) 30.000 lei pentru achiziția de cuști expoziționale și suporți. 
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Art. 24 Se aprobă în unanimitate propunerea de a pune la dispoziția asociațiilor 

și cluburilor membre a rapoartelor financiare și ale cenzorului Federației, 

anterior datei organizarii Adunării Generale. 

În urma deciziilor adoptate de Adunarea Generală a FNCPPAMR , organigrama 

Federației se modifică după cum urmează: 

 

Nr. 

Crt. 
Funcția Nume și prenume 

1 Președinte Gătejescu Alexandru Florian 

2 Președinte de onoare Grun Ernestein Ladislau 

3 Vicepreședinte Deteșan Alin Sever 

4 Vicepreședinte Câtea Ion 

5 Secretar general Vișan Ionuț 

6 Președinte secție porumbei Ciurea Marius 

7 

Președinte secție păsări de curte și 

păsări de colivie Vișan Marius 

8 Președinte secție iepuri și cavia Vlad Marcel 

9 Membru Macsak Ioan 

10 Membru Oltean Florin 

11 

Președinte comisie pentru bunăstarea 

și sănătatea animalelor Moru Codrin 

12 Președinte comisie disciplină Avram Adrian Bogdan 

13 Comise de cenzori Popa Liviu, Nistor Adrian 

 

⮚ Consiliul Director al FNCPPAMR 

− Președinte – Gătejescu Alexandru Florian 

− Vicepreședinte – Deteșan Alin Sever 

− Vicepreședinte – Câtea Ion 

− Secretar general – Vișan Ionuț 

− Președinte Secție Porumbei – Ciurea Marius 

− Președinte Secție Păsări de curte și păsări de colivie – Vișan Marius 

− Președinte Secție Iepuri și cavia – Vlad Marcel 

− Membru – Macsak Ioan 

− Membru – Oltean Florin  
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⮚ Secția Porumbei  

− Președinte – Ciurea Marius  

− Vicepreședinte – Raicu Constantin  

− Secretar – Boar Viorel  

− Membru – Popa Liviu  

− Membru - Constantinescu Hermann  

 

● Corp Național Arbitri Porumbei 

− Președinte – Neagu Marius  

− Vicepreședinte – Stanciu Dumitru  

− Secretar – Popescu Manuel  

− Membru - Cocan Emil  

− Membru – Sebestyen Atilla  

 

● Comisia de standardizare porumbei 

− Președinte – Hădărău Vlad  

− Vicepreședinte – Iușan Darius  

− Secretar – Nistor Adrian  

− Membru – Cârciu Șerban 

− Membru – Constantin Nicola 

 

● Comisia porumbei de joc și zbor 

− Președinte – Constantinescu Sorin 

− Vicepreședinte – Pascu Valerică 

− Secretar – Chiș Călin 

− Membru – Talașman Nicușor 

− Membru – Purda Călin 
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⮚ Secția păsări de curte și păsări de colivie 

− Președinte – Vișan Marius  

− Vicepreședinte – Tanț Mircea  

− Secretar – Nenadov Emanuel  

− Membru – Bartha Balasz  

− Membru -  Constantinescu Paul  

 

● Corp Național Arbitri Păsări de Curte 

− Președinte – Condriuc Romeo 

− Vicepreședinte – Avram Cristian 

− Secretar – Vlad Cristi 

− Membru – Ticsa Liviuț 

− Membru – Botea Fabian  

 

⮚ Secția iepuri 

− Președinte – Vlad Marcel  

− Vicepreședinte – Boțan Horațiu 

− Secretar – Balan Marcel  

− Membru – Toma Sorin  

− Membru – Brugger Sandor  

 

● Corp Național Arbitri Iepuri 

− Președinte – Sas Lucian  

− Vicepreședinte – Filip Valentin  

− Secretar – Graban Zsolt-Attila  

− Membru - Danciu Dorel  

− Membru – Malita Boby  

 

● Comisia de standardizare iepuri 

− Președinte – Botha Miklos  

− Vicepreședinte – Rakossy Szigmond 

− Secretar – Silvestru Mircea Bogdan  
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⮚ Comisia pentru bunăstarea și sănătatea animalelor 

− Președinte – Moru Codrin 

− Vicepreședinte – Kiss Zolt 

− Membru – Oros Manarca Sorin-Marcel 

 

⮚ Comisia de disciplină 

− Președinte – Avram Adrian Bogdan 

− Vicepreședinte – Eftimie Ștefan 

 

⮚ Comisia de cenzori 

− Membru – Popa Liviu 

− Membru – Nistor Adrian 

 

 

    Președinte FNCPPAMR                                             Secretar General 

  Gătejescu Alexandru Florian                                            Vișan Ionuț 
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