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CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ
AL
FEDERAȚIEI NAȚIONALE A CRESCĂTORILOR, DE PORUMBEI, PĂSĂRI ȘI ANIMALE MICI DIN ROMÂNIA.
CAPITOLUL I
Introducere
Art. 1 – Codul de Conduită Etică al Federației Naționale a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și Animale
Mici din România, împreună cu Statutul și Actul constitutiv, constituie principalele reguli conform cărora
Federația Națională a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și Animale Mici din România, denumită în
continuare Federație, și membrii săi își desfășoară activitatea.
Art. 2 – Codul de Conduită Etică cuprinde ansamblul caracteristicilor ce definesc calitatea activități
membrilor, iar rolul lui este acela de a servi ca linie de conduită a membrilor săi, astfel ca aceștia să
desfășoare o activitate competentă și conform unei etici profesionale și disciplinare corespunzătoare
pentru realizarea scopului și obiectivelor Federației, astfel cum sunt prevăzute la Cap. II din Statut.
Art.3 – Regulile de conduita etică sunt obligatorii pentru toți membrii Federației, persoane juridice și/sau;
după caz, persoane fizice, astfel cum sunt definiți la art.10 și art. 13 din Statut, precum și persoanelor
neasociate alese care exercită funcții și celor care sunt persoane salariate în cadrul Federației.
CAPITOLUL II
Îndatoririle și obligațiile membrilor Federației
Art.4 – Membrii Federației au următoarele îndatoriri:
a) – să respecte prevederile Statutului, regulamentelor, normele și hotărârile Federației, precum și
principiile de loialitate, coeziune, moralitate și spirit de colectivitate raportat la scopul și
obiectivele Federației.
b) – să respecte legislația specifică aplicabilă activității pe care o desfășoară în calitatea sa de
membru al Federației.
c) – să sprijine concret activitatea Federației sub toate formele, cu mijloacele și resursele umane și
materiale de care dispune, prin exercitarea tuturor atribuțiilor în vederea asigurării unui climat
propice realizării scopului și obiectivelor propuse de Federație.
d) – să respecte și să apere integritatea și prestigiul Federației precum și a organelor acesteia și să
militeze pentru menținerea unei imagini nepătate a Federației.
e) – în desfășurarea activităților lor conform prevederilor statutelor și regulamentelor proprii,
precum și cele în realizarea scopului și obiectivelor Federației, membrii Federației vor evita în
exercitarea acestor activități conflictul de interese și să se abțină de la orice fel de conflict de
interese cu oricare dintre membrii Federației, iar în cazul când apare un astfel de conflict de
interese să informeze Consiliul Director al Federației.
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f) – își vor exercita activitățile în cadrul Federației cu bună – credință și cu respectarea cerințelor
unei concurențe loiale și vor evita actele și faptele care au, sau pot avea ca efect restrângerea,
împiedicarea sau denaturarea concurenței libere între membrii Federației.
g) – să păstreze secretul profesional și să respecte caracterul confidențial al informaților obținute cu
ocazia activităților întreprinse atât în procesul creșterii speciilor și raselor de păsări și animale ce
fac obiectul de activitate al Federației, cât și în procesele de păstrare, conservare și ameliorare a
speciilor și raselor românești existente și de omologare de noi specii și rase de păsări și animale, cu
excepția cazurilor în care sunt autorizați în mod expres să le facă publice.
h) – membrii Federației își datorează amabilitate și respect reciproc. Acestea exclud nu numai
vulgaritatea, ci și manifestările dure și necuviincioase. Ei trebuie să se abțină de la orice cuvinte
care jignesc, orice imputări răuvoitoare, demersuri în defavoarea altora și, nu general, să se
abțină de la orice acțiune susceptibilă de a aduce daune altor membrii ai Federației, atât în cadrul
reuniunilor acesteia, cât și în afara acestora.
i) – să nu tulbure ordinea publică în cadrul ședințelor Adunării Generale, prin vociferări,
împiedicarea luărilor de cuvânt, luarea de cuvânt fără acordul președintelui de ședință precum și
cu prilejul oricăror manifestări organizate de către Federație conform obiectivului său de
activitate.
j) – să participe la toate activitățile organizate de Federație, în raport de speciile sau rasele de păsări
ori animale care fac obiectul de activitate al membrului Federației.
k) – să asigure condițiile corespunzătoare pentru creșterea păsărilor și animalelor proprietatea sa,
asistența medicală de specialitate precum și măsurile de protecție a acestora în conformitate cu
legislația în vigoare.
l) – să participe activ în cadrul activităților în domeniul ridicării calității și performanțelor în raport cu
particularitățile fiecărei specii și rase în parte, păstrarea, conservarea și ameliorarea raselor
românești existente, precum și pentru crearea și omologarea de noi rase românești de păsări și
animale ce fac obiectul de activitate al Federației
m) – să contribuie cu mijloacele și resursele umane și materiale de care dispune pentru conservarea,
păstrarea, dezvoltarea și diversificarea patrimoniului Federației în conformitate cu prevederile
legale în vigoare și să asigure condițiile corespunzătoare împotriva distrugerii, degradării,
sustragerii sau comercializării în alte condiții decât cele prevăzute de lege a bunurilor aflate în
patrimoniul Federației.
n) – în calitate de creatori și deținători de documente au îndatorarea de a organiza arhiva proprie și
să organizeze activitatea arhivistică în conformitate cu prevederile legii Arhivelor Naționale nr.
16/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să păstreze documentele create
în condiții corespunzătoare, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori
comercializării în alte condiții decât cele prevăzute de lege.
o) – să se conformeze cerințelor de ordine interioară și sanitar veterinară în cadrul expozițiilor și
târgurilor de profil, la care participă, evitând aducerea în cadrul acestor manifestări de animale
bolnave, nevaccinate sau cu semne clinice de boală ori aducerea în pavilionul expozițional a altor
animale decât cele comunicate și aprobate de către organizatori.
p) – să se conformeze prevederilor regulamentelor de organizare a concursurilor de zbor și joc cu
porumbei, la care participă fiecare membru al Federației.
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q) – în calitatea sa de persoană juridică, cu patrimoniu propriu, distinct, să-și organizeze propria
activitate, potrivit scopului și obiectivelor pentru care s-a constituit în mod corespunzător, cu
încadrarea în principiile, scopul și obiectivele urmărite de Federație prevăzute în Statutul și Actul
de constituire la care a aderat.
r) – să exercite autonom atribuțiile stabilite prin Statutul și regulamentele proprii, în limitele lor de
competență și fără a încălca autoritatea Federației.
s) – să furnizeze datele necesare și să permită efectuarea de verificări și controale de către Federație
cu privire la activitatea desfășurată de membru în realizarea scopului și obiectivelor Federației.
t) – să comunice Federației actele doveditoare privind modificarea actelor constitutive și statutelor
proprii, împreună cu hotărârile judecătorești prin care s-au încuviințat respectivele modificări, în
termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.
u) – să nu desfășoare activități politice în cadrul și cu ocazia evenimentelor desfășurate de Federație
v) – să-și achite integral toate obligațiile față de Federație la termenele și în condițiile stabilite de
Federație.
w) – membrii Federației pot folosi în corespondența lor mențiunea apartenenței la Federație, dar nu
sigla sau emblema Federației.
Art. 5 – Membrii Federației au următoarele obligații:
a) – să nu falsifice fișele de arbitraj cu scopul inducerii în eroare a publicului vizitator sau a obținerii
de avantaje.
b) – să nu falsifice documentele de origine a animalelor și păsărilor prin prezentarea de certificate de
origine false, necuprinse în registrul genealogic.
c) – să nu falsifice titlurile de proprietate și a elementelor de identificare a păsărilor și animalelor,
precum înstrăinarea și comercializarea acestora în mod ilicit.
d) – să nu dețină păsări și animale în captivitate fără titluri de proprietate, aparținând altor crescători
de păsări și animale autorizați.
e) – să nu participe la expoziții, târguri și concursuri organizate de alte persoane juridice, fără
aprobarea prealabilă a Consiliului Director al Federației.
f) – să nu introducă în expoziții, târguri sau concursuri păsări și animale ale unor persoane care nu
sunt membrii crescători autorizați.
g) – în situația în care un membru din cadrul unei alte federații sau din cadrul Federației este
suspendat temporar sau exclus din activitatea ce face obiectul Federației, păsările și/sau animalele
acestuia nu pot participa la expoziții, târguri sau concursuri pe perioada sancțiunii, chiar dacă
acestea au făcut obiectul vânzării sau deviației către un membru asociat la Federație.
h) – să nu practice braconajul la porumbei.
i) – să nu înlocuiască sau să nu sustragă păsări sau animale, furaje și alte bunuri din cadrul
expozițiilor, târgurilor ori cu prilejul desfășurării a concursurilor.
j) – să nu folosească substanțele și mijloacele interzise prin care se urmărește creșterea artificială a
potențialului sportiv al porumbeilor și/sau, după caz, ridicarea artificială a calității și
performanțelor, celorlalte păsări și animale.
k) – să nu prezinte în expoziții, târguri și concursuri păsări și animale bolnave, nevaccinate sau cu
semne clinice de boală.
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l) – să nu realizeze contacte cu privire la activitățile ce fac obiectul de activitate al Federației, cu un
membru al Federației care a fost suspendat pe perioada cât durează măsura suspendării.
m) – nu poate realiza contacte și colaborări cu privire la activitățile conform scopului și obiectivelor
Federației cu un membru al Federației împotriva căruia s-a dispus excluderea acestuia din
Federație, în conformitate cu prevederile art.36 și art. 37 din Statut.
n) – un membru al Federației nu poate avea calitatea de asociat intr-o altă asociație , club, fundație,
uniune sau federație care au același scop și obiective ca și prezenta Federației.
o) – un membru al Federației nu poate încheia în nume propriu, acte juridice de dispoziție în numele
și pe seama Federației. În cazul în care se vor încheia asemenea acte juridice acestea sunt nule și
nu sunt opozabile Federației, iar consecințele juridice în situația încheierii unor asemenea acte
juridice sunt în sarcina personală a membrului Federației care a încheiat respectiv act juridic.
p) – un membru al Federației, în nume propriu, nu poate reprezenta și angaja legal Federația în
relațiile acesteia cu autoritățile publice române, cu instituțiile și organismele naționale și
internaționale cu activități specifice în domeniile ce formează scopul și obiectivele Federației,
precum și persoanele juridice și fizice române și străine.
CAPITOLUL III
Îndatoririle și obligațiile ale persoanelor cu funcții alese în Federație
Art. 6 – Persoanele cu funcții alese în cadrul Federației au următoarele îndatoriri și obligații:
a) – să exercite cu bună credință atribuțiile stabilite în Statutul Federației, regulamentele, normele și
hotărârile Federației.
b) – în exercitarea funcției să respecte legislația specifică aplicabilă activității Federației,
c) – să respecte legislația în vigoare sub incidența cărora își desfășoară activitatea Federației, în
calitatea sa de persoană juridică de drept privat.
d) – să dea dovadă de transparență decizională și să nu ascundă fapte și fenomene negative de
natură a aduce atingere activității Federației.
e) – să dea dovadă de fermitate în aplicarea Statutului, regulamentelor, normelor și a hotărârilor
Federației.
f) – să gestioneze în mod corect și în conformitate cu prevederile Statutului și prevederile legale în
vigoare, a patrimoniului Federației și să asigure condițiile corespunzătore împotriva distrugerii,
degradării, sustragerii, sau comercializări în alte condiții decât cele prevăzute de lege a bunurilor
aflate în patrimoniul Federației.
g) – utilizarea fondurilor bănești ale Federației în strictă conformitate cu bugetul anual de venituri și
cheltuieli aprobat de Adunarea Generală în limitele și competențele stabilite conform Statutului și
Regulamentului de ordine interioară al Federației.
h) – să prezinte Adunării Generale rapoartele prevăzute de Statut și Regulamentul de ordine
interioară ale Federației.
i) – să soluționeze cererile și petițiile adresate de către membrii Federației și a membrilor
subsecvenți, cu respectarea Statutului, regulamentelor, normelor și hotărârilor Federației.
j) – să reprezinte și să angajeze juridic Federația în limitele competențelor stabilite prin Statut și
Regulamentul de ordine interioară, sau, după caz, cu aprobarea Adunării Generale, în raporturi și
Pagină 4 din 9

CIF: 36323568
RO07BRDE360SV22425033600 – BRD
secretariat@fncppamr.ro
www.fncppamr.ro

prin contracte de natură de a nu aduce prejudicii sau, după caz, de natură a fi dezavantajoase
pentru Federație.
k) – să își exercite funcția în astfel de condiții încât să nu aducă prejudicii materiale, morale sau de
imagine membrilor Federației prin alte fapte administrative.
l) – să manifeste exigentă în limita competenței funcției pe care o exercită față de abaterile
disciplinare săvârșite de către membrii Federației, și să se asigure că se vor aplica sancțiunile
disciplinare corespunzătoare, în raport de fapta săvârșită și să nu dea dovadă de un tratament
disciminator aplicat membrilor Federației sau de atitudine părtinitoare.
Art. 7 – În cazul în care persoanele cu funcții alese în cadrul Federației desfășoară în mod direct o
activitate de creștere de păsări și animale, în sensul prevederilor art.6 din Statut și participă în
mod efectiv la activitățile desfășurate de către Federație în această calitate, le sunt aplicabile
integral și prevederile Cap. II din prezentul Cod de conduită etică al Federației.
Art. 8 –(1)- Prevederile art. 6 sunt aplicabile și persoanelor neasociate și care nu sunt membrii
subsecvenți, care exercită funcții alese în cadrul Federației, în limitele competenței funcției
exercitate.
-(2)- Persoanele neasociate din structura de organizare și funcționare a Federației care au
fost alese să exercite funcții de conducere în cadrul Federației, nu pot avea calitatea de membru
asociat în cadrul altor organizații ( asociații, cluburi, fundații, federații ) care au același profil de
activitate cu cel ce formează scopul și obiectivele Federației.
-(3)- Prevederile art. 89 din Statutul Federației se aplică în mod corespunzător și persoanelor
neasociate care au fost alese să exercite funcții de conducere în cadrul Federației.
Capitolul IV
Îndatoririle și obligațiile membrilor subsecvenți ai Federației
Art. 9 –(1)- Astfel cum sunt definiți la art.13 alin.(1), lit. c) din Statut, au calitatea de membrii subsecvenți
ai Federației persoanele juridice și/sau fizice care au calitatea de membrii asociați în cadrul membrilor,
fondatori și/sau asociați, care sunt membrii ai Federației.
-(2)- Deși membrii subsecvenți nu pot participa în mod direct la activitatea Federației, aceștia vor
participa în mod indirect, la activitatea Federației prin intermediul asociațiilor, cluburilor, persoane
juridice, membrii ai Federației, ai căror membri asociați sunt.
-(3)- În condițiile în care membrul Federației și-a păstrat personalitatea juridică și patrimoniul propriu
la data aderării la Federație, membrii subsecvenți își continuă activitatea în cadrul asociațiilor și cluburilor,
persoane juridice, ai căror membrii asociați sunt conform statutelor și regulamentelor proprii ale acestor
persoane juridice, care au dobândit calitatea de membru al Federației.
Art. 10 –(1)- În conformitate cu prevederile art.15 alin.(4) din Statut, membrii subsecvenți sunt obligați să
respecte prevederile Statutului, a regulamentelor și normelor elaborate și aprobate pentru desfășurarea
activității în vederea realizării scopului și obiectivelor pentru care s-a constituit Federația și să nu
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desfășoare nici o activitate și să nu întreprindă nici o măsură de natură a aduce atingere activității,
prestigiului sau vreun prejudiciu Federației.
-(2)- Potrivit prevederilor alin (5). al art. 15 din Statut, în cazul în care membrii subsecvenți prin
faptele și actele lor au adus atingere activității și prestigiului sau prejudiciu Federației, aceștia vor fi supuși
prevederilor Regulamentului disciplinar al Federației.
Art. 11 –(1)- Întrucât obiectul de activitate al membrilor Federației, conform prevederilor art. 10 din
Statut, se regăsește, în tot sau în parte , în obiectul de activitate al Federației, în raport de speciile și
rasele de păsări și animale pe care le au spre creștere membrii Federației, membrilor subsecvenți le
revine sarcina ca în activitatea pe care o desfășoară în calitatea lor de membrii asociați ai membrilor
Federației, să se încadreze pe aceiași linie de conduită etică a membrilor Federației.
-(2)- În atare situație a membrii subsecvenți trebuie să-și exercite îndatoririle și să respecte
obligațiile astfel cum sunt ele prevăzute la Capitolul II, privind îndatoririle și obligațiile membrilor
Federației, din prezentul Cod de conduită etică, cu excepția celor care sunt în sarcina exclusivă a
membrilor Federației.
-(3)- Membrilor subsecvenți care sunt aleși în comisiile de specialitate ale Federației, le sunt
aplicabile integral atât prevederile Cap. II, menționat în alineatul precedent, cât și obligațiile persoanelor
cu funcții alese în Federație, în limitele competenței funcției executată.
Art.12 – Membrii subsecvenți sunt ținuți să respecte regulile de conduită etică prevăzute în propriile
Statute și regulamente ale persoanei juridice, al cărui membru asociat este și care se completează în mod
corespunzător cu cele revăzute în prezentul Cod de conduită etică al Federației.
Art. 13 – Membrii subsecvenți, persoane juridice sau, după caz, persoane fizice, nu pot folosi în
corespondența lor mențiunea apartenenței la Federație, precum nici sigla sau emblema Federației.
Capitolul V
Îndatoririle și obligațiile membrilor asociați ai Federației în perioada de monitorizare
Art. 14 – Membrii Asociați a căror aderare la Federație a fost aprobată în condițiile prevăzute la art. 19,
alin(3) din Statut, în perioada de monitorizare prevăzută la art. 20 alin (1) sau, după caz, la art. 21 alin(1)
din Statut, au aceleași îndatoriri și obligații astfel cum sunt prevăzute la Capitolul II din prezentul Cod de
conduită etică, cu excepția restricțiilor prevăzute la art. 20 alin. (2) din Statut.
Art. 15 - În cursul perioadei de monitorizare membrii asociați vor putea participa la evenimentele și
concursurile organizate de către Federație, numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Director, la
propunerea comisiilor de specialitate.
Art. 16 – (1) – În cursul perioadei de neautorizare, la solicitarea Consiliului Director al Federației, în mod
periodic să prezinte informări cu privire propria activitate și la activitatea desfășurată în cadrul Federației
și să permită efectuarea de verificări și controale de către reprezentanții desemnați ai Federației cu privire
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încadrarea și respectarea principiilor de funcționare a Federației prevăzute în vederea realizării scopului și
obiectivelor Federației.
-(2)- Să respecte îndrumările și propunerile făcute de către organele de verificare și control prin
actul de control întocmit în condițiile prevăzute la alin. (1).
-(3)- Împotriva constatărilor făcute prin actul de control întocmit în condițiile prevăzute la alin.(1),
de către membrul asociat, se vor putea formula obiecțiuni care se vor înainta Consiliului Director al
Federației spre soluționare.
Art. 17 –(1)- În cazul în care în cursul perioadei de monitorizare se vor constata neconformități în raport
de prevederile Statutului și Codului de conduită etică al Federației, în activitatea membrului asociat, la
propunerea Consiliului Director se va putea relua procedura de aderare a respectivului membru asociat,
care se va supune spre aprobare Adunării Generale a Federației.
-(2)- În această situație perioada de monitorizare prevăzută la art. 20 alin. (1) din Statut se va
prelungi până la data desfășurării primei ședințe a Adunării Generale, care în mod obligatoriu, va avea
înscrisă în ordinea de zi supunerea spre examinare a cererii de reluare a procedurii de aderare a
respectivului membru asociat.
Capitolul VI
Îndatoririle și obligațiile membrilor Corpului de Arbitrii al Federației
Art.18 - Arbitrii membrii ai Corpului de Arbitrii al Federației au următoarele îndatoriri și obligații:
a) – să cunoască și să respecte întocmai Regulamentul de organizare și funcționare al Corpului
de Arbitrii al Federației.
b) - să cunoască regulamentele de organizare ale expozițiilor la care arbitrează, a
standardelor de rase sau specii pentru exponatele ce fac obiectul arbitrajului, a normelor
de arbitraj și a normelor de acordare a distincțiilor stabilite de către organizatorii
competiției, precum și normele europene ale Ententee Europeene, și să le aplice cu
perseverență și intransigență în realizarea actului de arbitraj.
c) - să aibă o conduită demnă, civilizată, responsabilă în societate și cu prilejul evenimentelor
la care participă și să fie exemplu de corectitudine, principialitate, obiectivitate și
imparțialitate în tot ceea ce face în calitatea sa de arbitru.
d) – să-și ridice continuu nivelul lor de cunoștințe și abilități în domeniul de arbitraj specific,
conform standardelor de rase și specii, în vigoare, la nivel european și național, în vederea
prestării unui act de arbitraj profesional, la un nivel calitativ ridicat, conform gradului
pentru care a fost atestat ca arbitru.
e) – să aibă o atitudine principială față de expozanți, colegii arbitri, de organizatorii
evenimentului și public și sa nu comenteze în public sau mass-media prestația colegilor.
f) – să-și asume responsabilitatea realizării unui act de arbitraj corect și imparțial, care
trebuie să fie motivat prin înscrierea în fișele de arbitraj a cerințelor, defectelor,
observațiile necesare, a constatărilor de moment, precum și a punctajelor și calificativelor
acordate exponatului arbitrat.
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g) – să se preocupe ca în vederea prestării actului de arbitraj să fie pregătit cu echipamentul
necesar arbitrării să aibă asupra lor standardul pentru exponatele care fac obiectul
arbitrării, legitimație de arbitru, ecuson, ștampilă de arbitru și delegația pentru delegare în
calitatea sa de arbitru sau, după caz, avizul prealabil prevăzut la lit. j).
h) – să transmită fișele de arbitraj, rapoartele de arbitraj, informările sau referatele solicitate
de Corpul de Arbitrii, în termenele stabilite de acesta.
i) – să nu refuze să arbitreze la expozițiile organizate de Federație, unde a fost delegat.
j) – poate arbitra în competiții organizate de asociații sau cluburi care nu sunt afiliate la
Federație ori de altă federație, numai sub condiția obținerii avizului prealabil din partea
Corpului de Arbitrii al Federației și dacă la acel concurs se arbitrează după normele
europene ale Ententee Europeene.
k) – să participe la formele de pregătire profesională organizate de către Corpul de Arbitrii al
Federației, în scopul perfecționării activității de arbitraj și să susțină testele teoretice și
examinările practice solicitate de către Corpul de Arbitrii, anual sau ori de câte ori este
nevoie.
l) - nu va putea fi delegat în calitate de arbitru la competițiile în care acesta, în calitatea sa de
crescător prezintă în cadrul acestor competiții propriile exponate.
m) – prin derogare de la prevederile lit. l) va putea fi delegat în calitate de arbitru și la
competițiile în care acesta își prezintă propriile exponate, cu acordul prealabil al
organizatorului competiției, dacă prin regulamentul de organizare al competiției nu este o
astfel de interdicție și cu avizul prealabil al Corpului de Arbitrii al Federației. În acest caz
este interzis ca acest arbitru să-și arbitreze propriile exponate.
n) – prin Regulamentele cadru de organizare și funcționare a Corpului de Arbitrii al Federației,
se vor putea prevedea și alte îndatoriri și obligații pe seama arbitrilor, în raport de
specificul fiecărei rase sau specii de păsări și animale prezentate în competiții și care sunt
supuse actului de arbitrare.
CAPITOLUL VII
Îndatoririle și obligațiile personalului salariat al Federației
Art. 19 – Personalul salariat care este angajat pe bază de contracte individuale de muncă, va funcționa în
cadrul Secretariatului General care este organul administrativ – executiv al Federației.
Art. 20 – Personalul salariat are îndatorirea de a respecta regulile privind conduita etică în cadrul
Federației, astfel cum sunt prevăzute la cap. II și cap III din prezentul Cod de conduita etică în măsura
compatibilității în raport de funcția ce o va exercita în cadrul Federației conform contractului individual de
muncă și a fișei postului.
Art. 21 – Îndatoririle și obligațiile personalului salariat, care derivă din această calitate, sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al Federației.
CAPITOLUL VIII
Dispoziții finale
Pagină 8 din 9

CIF: 36323568
RO07BRDE360SV22425033600 – BRD
secretariat@fncppamr.ro
www.fncppamr.ro

Art. 22 – Prin regulamentele de organizare și funcționare a comisiilor și secțiilor de specialitate din cadrul
Federației se vor putea prevedea și alte îndatoriri și obligații pe seama membrilor Federației, în calitatea
lor de crescători, în raport de specificul fiecărei rase și specii de păsări și animale care fac obiectul de
activitate al Federației.
Art. 23 – Prezentul Cod de Conduită Etică se completează în mod corespunzător, în măsura
compatibilității, cu prevederile Statutului, Regulamentului disciplinar, Regulamentului de ordine
interioară, a celorlalte regulamente, norme și hotărâri ale Federației și cu cele ale actelor normative în
vigoare sub incidența cărora se află activitatea Federației.
Art. 24 – (1) – Codul de Conduită Etică poate fi modificat și/sau completat pe perioada sa de valabilitate la
propunerea Consiliului Director, prin votul Adunării Generale a Federației.
-(2)- În situația în care modificările și completările ce se vor aduce prezentului cod de Conduită
Etică sunt substanțiale, acesta va fi revizuit, dându-se textelor o nouă numerotare.
Art. 25 – Prezentul Cod de Conduită Etică intră în vigoare în termen de 5 zile de la data adoptării de către
Adunarea Generală a Federației.
Art. 26 – Prezentul Cod de Conduită Etică a fost aprobat de către Adunarea Generală a F.N.C.P.P.A.M.R. în
ședința din data de 24 septembrie 2016, prin hotărârea nr. 1/ 2016 .

Președinte

Secretar General

Ernestin GRUN

Ion-Liviu Vasile
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