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STATUTUL
FEDERAȚIEI NAȚIONALE A CRESCĂTORILOR DE PORUMBEI,
PĂSĂRI ȘI ANIMALE MICI DIN ROMÂNIA

PREAMBUL
Adunarea Generală a asociaților fondatoare din data de 21.05.2016, au consființit la
constituirea Federației Naționale a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și Animale Mici din
România, în conformitate cu prevederile art. 35 din Ordonanța nr. 26/30.01.2000, cu privire la
asociații și fundații , cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL I
Denumirea, situația juridică,
sediul social, durata de funcționare, patrimoniul inițial.
Art.1.-Denumirea federației este FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A CRESCĂTORILOR DE
PORUMBEI, PĂSĂRI ȘI ANIMALE MICI DIN ROMÂNIA.
(2) - Federația Națională a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și Animale Mici din
România va fi denumită în cele ce urmează – Federația- corespunzător denumirii originale în
limba română.
Art. 2. - Statutul juridic:
-(1)- Federația este persoană juridică de drept privat de naționalitate română, de interes
național, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial.
-(2)- Personalitatea juridică a Federației este dobândită în condițiile legii.
-(3)- În relațiile cu terții dovada personalității juridice a Federației se face cu Certificatul
de înscriere în Registrul federațiilor, eliberat în conformitate cu prevederile art. 12 alin(1) din
O.G. nr. 26/2000.
Art. 3. - Sediul social:
-(1)- Sediul social al Federației este în municipiul Caransebeș, str. George Coșbuc, nr. 6,
județul Caraș-Severin, România.
-(2)- Schimbarea sediului social se poate face prin hotărârea Consiliului Director al
Federației.
Art. 4. - Durata de funcționare :
Durata de funcționare a Federației este pe termen nedeterminat.
Art. 5. - Patrimoniul inițial al Federației:
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-(1)- La data constituirii, patrimoniul inițial al Federației , ce este destinat în
exclusivitate realizării scopului său, este în sumă de 1500 lei, prin aport în numerar adus
în Federație de către membrii fondatori ai acesteia.
CAPITOLUL II
Scopul , obiectivele și atribuțiile federației
Secțiunea 1
Scopul federației
Art. 6.- Principalele scopuri ale activității Federației sunt:
a) - crearea, dezvoltarea și promovarea cadrului organizatoric în domeniul creșterii
porumbeilor, păsărilor de curte, păsărilor de colivie, iepurilor, cavia și a animalelor mici de
companie , denumite generic în cuprinsul prezentului statut ” porumbei, păsări, iepuri și
animale mici”, fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de
naționalitate, sex sau vârstă.
b) - atragerea, implicarea și specializarea crescătorilor de porumbei, păsări, iepuri și
animale mici, atât din cadrul membrilor Federației, cât și la nivel național, pentru creșterea
acestora în conformitate cu standardele naționale și europene.
c) - atragerea și implicarea cercetării științifice în procesul de păstrare , conservare și
ameliorare a raselor românești existente și omologarea de noi rase românești de porumbei,
păsări, iepuri și animale mici, cu respectarea particularităților specifice fiecărei specii și rase.
d) - susținerea intereselor crescătorilor de porumbei, păsări, iepuri și animale mici în fața
autorităților naționale și internaționale și în raporturile juridice cu alte persoane fizice sau
juridice , implicate în activitatea de creștere a porumbeilor, păsărilor, iepurilor și animalelor
mici.
Secțiunea a 2-a
Obiectivele Federației
Art. 7. -În realizarea scopului propus și pentru care s-a constituit Federația , se vor urmări
următoarele obiective:
a) - stabilirea și menținerea cadrului reglementar necesar dezvoltării activității crescătorilor
de porumbei, păsări și animale mici de pe întreg teritoriul Romaniei, afiliate Federației.
b) - promovarea încrederii în activitatea de creștere a porumbeilor, păsărilor și animalelor
mici.
c) - stimularea și creșterea de porumbei, păsări și animale mici.
d) - asigurarea aplicării si implementării standardelor europene pe piața românească, prin
stimularea specializării în domeniul crescătorilor de porumbei, păsări și animale mici.
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e) - promovează și popularizează rasele românești de porumbei, păsări și animale mici la
evenimente expoziționale, naționale și internaționale.
f) - pastrează, conservă și ameliorează rasele românești existente și omologhează noi rase
romănești de porumbei, păsări de curte și iepuri, respectând particularitățile specifice fiecărei
specii și rase în conformitate cu cerințele procedurii existente.
g) -înființează comisii de standardizare a raselor de animale pentu secțiile sale de porumbei,
păsări, iepuri, păsări exotice și cavia în vederea standardizarii și omologării raselor românești,
cu respectarea normelor recomandate de Entente Europeenne.
h) - întocmește , la propunerea comisiilor de specialitate din cadrul Federației, o listă de
arbitrii naționali, care vor asigura desfășurarea concursurilor naționale.
i) - reprezintă interesele membrilor asociați în forul european Entente Europeenne.
Secțiunea a 3-a
Atribuțiile Federației
Art.8 -(1)- Principalele atribuții ale Federației sunt :
a) - elaborează strategia de dezvoltare a activității în domeniul creșterii porumbeilor,
păsărilor, iepurilor și animalelor mici și controlează aplicarea acesteia de către membrii
Federației.
La programele strategice, elaborate și aprobate de Adunarea Generală a Federației în
domeniul creșterii porumbeilor, păsărilor, iepurilor și animalelor mici, se poate adera la nivel
național de orice persoană juridică sau fizică care desfășoară o activitate autorizată în acest
domeniu.
b) - reglementează, controlează și supraveghează activitatea membrilor Federației, în raport
de prevederile prezentului Statut, a regulamentelor și normelor emise potrivit Statutului, precum
și a legislației în vigoare în domeniul creșterii porumbeilor, păsărilor, iepurilor și animalelor
mici și a protecției acestora .
c) - organizează, conduce, controlează și supraveghează activitățile și competițiile pe care
le organizează, în baza regulamentelor și normelor adoptate conform prezentului Statut, și
omologhează rezultatele acestora.
d) - elaborează și adoptă regulamente și norme cu profil organizatoric, tehnic, financiar,
necesare desfășurării activității proprii și /sau activității în domeniul creșterii porumbeilor,
păsărilor, iepurilor și animalelor mici, în general.
e) - organizează întâlniri locale, regionale, naționale și internaționale ale crescătorilor de
porumbei, păsări, iepuri și animale mici, prin organizarea directă sau indirectă de conferințe
tematice.
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f) - organizează expoziții locale, regionale, naționale și internaționale de porumbei, păsări,
iepuri și animale mici, prin organizarea de standuri în conformitate cu regulamentele de
participare.
g) - organizează și coordonează expoziții locale, regionale, naționale și internaționale și
concursuri de zbor și joc cu porumbei de agrement și omologhează rezultatele acestora, care se
vor realiza prin comisia de zbor și joc din cadrul secției de porumbei.
h) - stabilește calendarul tuturor expozițiilor și concursurilor de porumbei, păsări, iepuri și
animale mici, organizate sub egida Federației Naționale a Crescătorilor de Porumbei, Păsări
și Animale Mici din România.
i) - trasează directive în vederea stabilirii programului, a desfășurării omogene și a evaluării
expozițiilor și concursurilor, de omologare a rezultatelor acestora și de acordare a premiilor de
onoare locale, regionale și naționale.
j) - înființează și asigura funcționarea unui corp național, profesionist de arbitrii pentru
fiecare comisie (secție) de specialitate.
k) - exercită puterea disciplinară în conformitate cu prevederile prezentului Statut și a
regulamentelor proprii.
l) - colaborează cu alte forme asociative, din domeniul creșterii de porumbei, păsări și
animale mici, la nivel național și internațional, putând încheia protocoale cu acestea în scopul
îmbunătățirii activități Federației.
m) - colaborează cu instituții de specialitate în vederea:
1 - asigurarea asistenței medicale de specialitate pentru porumbei, păsări, iepuri și animale
mici aflate în patrimoniul membrilor Federației;
2- stabilirea unor criterii științifice pentru:
- ridicarea calității și performanțelor în raport de particularitățile specifice fiecărei
specii și rase în parte, la nivelul standardelor europene.
- păstrarea, conservarea și ameliorarea raselor românești existente.
- crearea și omologarea de noi rase românești de porumbei, păsări, iepuri și animale
mici.
3- asigurarea măsurilor de protecție a animalelor în conformitate cu legislația în vigoare.
n) - administrează și gestionează mijloacele financiare și materiale aflate în patrimoniu, în
conformitate cu prevederile legale.
o) -stabilește cuantumul cotizațiilor, taxelor și contribuțiilor, penalităților care se aplică în
activitatea Federației.
p) -asigură, în parte sau integral, mijloace financiare și materiale necesare funcționării
Federației, prin efortul propriu, din activități nepatrimoniale specifice activității sale sau din
activități economice directe realizate în legătură cu scopul și obiectul de activitate al Federației.
q) -realizează asocierea cu alte persoane juridice și / sau fizice în scopul constituirii de
societăți, precum achiziții de acțiuni sau părți sociale ale unei societăți in vederea obținerii unor
venituri necesare susținerii activității pentru realizarea scopului și obiectivelor Federației.
r) -elaborează și editează publicații proprii privind activitatea Federației.
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s) -colaborează cu autoritățile locale și centrale române pentru realizarea obiectivelor de
interes comun în raport de scopul declarat al Federației.
t) - apără prestigiul membrilor Federației în raporturile cu autoritățile publice locale și
centrale și cu organismele specializate în domeniul de activitate al Federației.
u) -asigură concursul în favoarea membrilor Federației în ceea ce privește simplificarea
formalităților vamale și ale cerințelor veterinare în vederea organizării de concursuri și expoziții.
v) -reprezintă, susține și apără interesele Federației pe plan intern în relațiile cu autoritățile
administrației locale și centrale, cu alte instituții și organizații, precum și pe plan internațional
în relațiile cu Entente Europeenne.
-(2)- Dacă de către Federație, prin natura scopului și obiectivelor pe care și le-a propus
conform art.6 și art.7 din prezentul Statut, se vor desfășura activități care potrivit legii, sunt
necesare autorizații administrative prealabile, aceste activități vor putea fi inițiate, sub
sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească doar după obținerea autorizațiilor respective.
Secțiunea a 4-a
Art.9. – Mijloacele de acțiune ale Federației.
-(1)- Federația își desfășoară activitatea prin mijloace proprii de acțiune prevăzute în
prezentul articol.
-(2)- Federația, prin intermediul comisiilor der 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 Comisiei 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 specifice necesare pentru îndeplinirea scopului și
obiectivelor prevăzute în prezentul Statut.
-(3)- Regulamentele și normele prevăzute la alin.(2), se vor elabora și supune aprobării
Adunării Generale în termen de 3 luni de la data dobândirii personalității juridice de către
Federație.
CAPITOLUL III
Membrii Federației
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Secțiunea 1
Dispoziții generale
Art.10. -(1)- Pot fi membrii ai Federației Naționale a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și
Animale Mici din România asociațiile și cluburi locale, județene și regionale care au
personalitatea juridică, cu sediul pe teritoriul României, care au ca obiect de activitate creșterea
porumbeilor, păsărilor, iepurilor și animalelor mici, astfel cum este prevăzut la art.6 lit.a) din
prezentul Statut.
-(2)-Pot fi membrii ai Federației și acele asociații și cluburi, cu personalitate juridică, care
au în obiectul de activitate creșterea doar a uneia dintre speciile sau rasele de păsări sau animale
prevăzute la art.6 lit. a) din Statut.
Art.11. - Numărul minim de membrii ai Federației este de 5(cinci).
Art.12. -(1)- Asociatul sau clubul membru al Federației Naționale a Crescătorilor de
Porumbei, Păsări și Animale Mici din România, care au constituit Federația și au aderat la
această Federație își păstrează propria personalitate juridică, inclusiv propriu patrimoniu la data
constituirii Federației sau, după caz, la data aprobării de către Adunarea Generală aderarea la
Federație și pe întreaga perioadă cât va avea calitatea de membru al Federației.
-(2)- Asociatul sau clubul membru al Federației, nu poate avea calitatea de asociat într-o
altă asociație, club, fundație, uniune sau federație care au același scop și obiect de activitate ca
și prezenta Federație.
Art.13.-(1)- În cadrul Federației sunt cuprinse următoarele categorii de membrii: membrii
fondatori, membrii asociați și membrii subsecvenți, astfel:
a) - Membrii fondatori:
Membrii fondatori sunt persoanele juridice, asociații și cluburi, care au consființit la
constituirea Federației și sunt prevăzuți în Actul Constitutiv al Federației.
Calitatea de membru fondator nu poate fi dobândită pe durata existenței Federației, și
odată pierdută această calitate nu mai poate fi redobândită.
b) - Membrii asociați:
Sunt membrii asociați ai Federației, asociațiile și cluburile care întrunesc condițiile
prevăzute la art.10 și au aderat la Actul Constitutiv și la Statut după dobândirea personalității
juridice de către Federație și a căror adeziune a fost aprobată în condițiile prevăzute la secțiunea
a 2-a din prezentul capitol.
c) - Membrii subsecvenți:
Au calitatea de membrii subsecvenți persoanele juridice și / sau fizice care au calitatea de
membrii în cadrul membrilor fondatori și a membrilor asociați ai Federației cum sunt definiți la
litera a) și b) din prezentul articol.
Art.14. –(1)- Membrii fondatori și membrii asociați vor participa în mod direct la activitatea
Federației și beneficiază de drepturile prevăzute la secțiunea a 3-a, și sunt supuși obligațiilor
prevăzute la secțiunea a 4-a din prezentul capitol, precum și prezentului Statut și ale
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regulamentelor și normelor elaborate și aprobate pentru desfașurarea activității în vederea
realizări scopului și obiectivelor pentru care s-a constituit Federația.
-(2)- În cuprinsul prezentului Statut , membrii fondatori și membrii asociați vor fi trecuți
sub sintagma de membrii , ori, după caz membru și/sau al Federației.
Art.15. -(1)- Membrii subsecvenți nu pot participa în mod direct la activitatea Federației.
Aceștia vor putea participa la activitatea Federației prin intermediul asociațiilor și cluburilor,
persoane juridice, membrii fondatori sau membrii asociați, ai căror membrii sunt.
-(2) - Membrii subsecvenți nu pot participa la lucrările Adunării Generale și nu pot fii
aleși în organele de conducere și administrație ale Federației.
-(3) - Membrii subsecvenți, persoane fizice, vor putea fi aleși în Comisiile de specialitate
ale Federației, la propunerea Consiliului Director, în raport de pregătirea profesională în
domeniul de activitate specific comisiei respective.
-(4)- Membrii subsecvenți sunt obligați să respecte prevederile prezentului Statut, 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 desfășoare nicio
activitate și să nu întreprindă nicio măsură de natură a aduce atingere activității, prestigiului sau
vreun prejudiciu Federației.
-(5)- În cazul în care membrii subsecvenți prin faptele și actele lor au adus o atingere
activității și prestigiului sau prejudicii Federației, aceștia vor fi supuși prevederilor
Regulamentului Comisiei de disciplină al Federației.
Secțiunea a 2 –a
Dobândirea calității de membru.
Art. 16. - În cadrul Federației Naționale a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și Animale Mici
din România, pot fi primite asociațiile și cluburile, care întrunesc cerințele prevăzute la art.10
din prezentul Statut, pe bază de adeziune.
Art.17. -(1)- O asociație sau un club care întrunește cerințele prevăzute la art.10 din Statut care
dorește să devină membru al Federației Naționale a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și
Animale Mici din România trebuie să adreseze o cerere de adeziune scrisă către Federație, prin
care solicită aderarea și se obligă să respecte Statutul, regulamentele, normele și hotărârile
acesteia.
-(2)- Cererea de adeziune trebuie să cuprindă următoarele mențiuni:
- denumirea solicitantului;
- sediul social;
- numărul de identificare fiscală;
- numărul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la judecătoria în care își
are sediul;
- scopul și obiectul de activitate;
- componența nominală a organelor de conducere;
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data completării, semnătura și ștampila.
-(3)- La cererea de adeziune se vor atașa, în copie certificată conform cu originalul,
următoarele înscrisuri:
- actul de constituire și statutul;
- actele adiționale prin care s-au adus modificări și completări la statut, după caz;
- hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a acordat personalitate juridică;
- hotărârile judecătorești prin care s-au aprobat modificările și completările aduse actului
constitutiv și statutului, după caz;
- certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor;
- dovada sediului social;
- dovada patrimoniului;
- certificat de cazier fiscal;
- o dare de seamă privind structura și activitatea solicitantului, cu privire la acele aspecte
ce se raportează la scopul și obiectivele stabilite pe seama Federației;
- hotărârea Adunării Generale a solicitantului prin care s-a aprobat aderarea sa la Federație.
Art.18. -(1)- În cazul în care informațiile și documentele nu sunt îndestulătoare în sensul
prevederilor art.17 alin. (2) și alin. (3), Secretarul General al Federațiel va solicita completarea
documentației, precum și date suplimentare.
-(2)- Solicitantul are obligația să răspundă la solicitările Secretarului General al
Federației în termen de 10 zile de la data primiri notificării ce se va face în acest sens, prin
corespondență cu confirmare de primire.
-(3)- În situația în care de către solicitant nu s-a răspuns la notificarea ce i s-a transmis
în conformitate cu prevederile aliniatului precedent, se va considera că solicitantul a renunțat la
cererea de adeziune a sa pentru dobândirea calității de membru al Federației.
Art.19.-(1)- În cazul în care se constată că sunt întrunite cerințele prevăzute la art.17 alin.(2) și
alin.(3) și art.18 alin.(2) Secretarul General va prezenta documentația transmisă Consiliului
Director al Federației pentru a se pronunța asupra cererii de adeziune formulată de către
solicitant.
-(2)- Asupra cererii de adeziune Consilui Director va hotărî admiterea aderării
solicitantului ca membru al Federației, sau, după caz, respingerea cererii de adeziune.
-(3)- Decizia privind aprobarea sau, după caz, respingerea cererii de adeziune emisă
de către Consiliul Director va fi supusă examinării primei Adunări Generale a Federației.
-(4)- În caz de infirmare a deciziei Consiliului Director în ceea ce privește cererea de
adeziune, Adunarea Generală e obligată să soluționeze cererea de adeziune, respectiv să
hotărască aprobarea sau respingerea cererii de adeziune.
-(5)- Hotărârea Adunării Generale având ca obiect soluționarea cererii de aderare la
Federație a solicitantului, asociație sau club, poate fi atacată în justiție, în condițiile prevăzute
la art. 80 din prezentul Statut.
Art.20. -(1)- Toți membrii noi a căror aderare a fost aprobată de către Adunarea Generală
urmează o perioadă de supraveghere de 2 ani de la data dobândirii calității de membru al
-
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Federației. În această perioadă sunt monitorizate activitățile desfășurate de către acești noi
membrii, modul în care sunt respectate de către aceștia prevederile Statutului, regulamentele și
normele elaborate de Federație pentru desfășurarea activității proprii.
-(2)- În cazul perioadei de monitorizare prevăzute la aliniatul precedent aceștia au
drepturi și obligații ca și ceilalți membrii ai Federației, fără însă a avea drept de vot în Adunarea
Generală, deși pot participa la lucrările acesteia, și nici nu pot fi aleși în organele de conducere
sau în comisiile de specialitate.
-(3)- În cazul în care se vor constata neconformități în raport de prevederiile
Statutului, regulamentelor și normelor, prin activitățile desfășurate în cadrul Federației sau prin
activitățile proprii și prin care s-a adus atingere a prestigiului și interesului Federației, Consiliul
Director poate solicita reluarea procedurii de aderare.
Art. 21.-(1)- Prin derogare de la prevederile art. 20, perioada de monitorizare poate fi redusă la
6 luni, în cazul când noii membrii a căror aderare a fost aprobată de către Adunarea Generală,
în perioada anterioară depunerii cererii de adeziune, au desfășurat o prodigioasă activitate
specifică, care se încadrează în scopul și obiectivele Federației și care este recunoscută la nivel
regional și național, și chiar internațional.
-(2)- Reducerea perioadei de monitorizare se ia la propunerea conducerii comisilor de
specialitate, prin decizia Consiliului Director.
Secțiunea a 3-a
Drepturile membrilor Federației
Art.22. - Membrii Federației Naționale a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și Animale Mici
din România au următoarele drepturi:
a) - să exercite competențele care le sunt conferite prin Statut, regulamentele, normele și
hotărâriile Federației.
b) - să exercite autonom atribuțiile stabilite prin Statutul și regulamentele proprii, în limitele
lor de competență și fără a încălca autoritatea Federației.
c) - să participe la conferințele tematice, expozițiile și concursurile locale, regionale,
naționale și internaționale organizate sub egida Federației conform calendarului întocmit de
către aceasta.
d) - să aibă reprezentanți în Adunarea Generală a Federației, care pot fi aleși sau numiți în
funcțiile din structurile Federației.
e) - să partipice prin reprezentanții lor la Adunarea Generală a Federației și să-și exercite
dreptul de vot, în condițiile prezentului Statut.
f) – să prezinte propuneri Adunării Generale și / sau Consiliului Director, să inițieze proiecte
de hotărâri sau să participe la elaborarea hotărârilor, după caz, de interes pentru buna desfășurare
și perfecționarea a activităților de către Federație în vederea realizării scopului și obiectivelor
pentru care s-a constituit.
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g) - să fie recomandați pentru a face parte din colectivele de studii, consultanță și instruire
în domeniul lor de activitate.
h) – să aibă un delegat la Federație care să reprezinte membrul Federației în ședințele și la
lucrările fiecărei secții pe domenii ale Federației, conform domeniului de activitate determinat
în conformitate cu prevederile art. 10 din Statut.
Art. 23. -(1)- Dacă un membru al Federației încalcă în mod grav și repetat Statutul,
regulamentele, normele , hotărârile și decizile Federației, Consiliul Director poate să dispună,
prin decizie suspendarea drepturilor, cu efect imediat. Suspendarea nu poate dura decât cel mult
până la prima Adunare Generală, care poate hotărî prelungirea acesteia sau, după caz excluderea
mem53brului respectiv din Federație.
-(2)- Un membru suspendat este privat de dreptul de vot în Adunarea Generală până
la data ridicării sancțiunii. De asemenea, membrii suspendați nu pot avea contacte cu privire la
activitățile ce fac obiectul Federației, cu alți membrii ai Federației și cu Federația.
Secțiunea a 4-a
Obligațiile membrilor Federației:
Art.24. Membrii Federației Naționale a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și Animale Mici din
România sunt obligați:
a) - să respecte Statutul, regulamentele, normele și hotărârile Federației, precum și
principiile de loialitate, coeziune, moralitate și spirit de colectivitate raportat la scopul și
obiectivele Federației.
b) - să conserve și să respecte scopul și obiectivele propriilor acte constitutive, statute și
regulamente.
c) - să respecte și să apere imaginea și prestigiul Federației, precum și ale organelor acesteia.
d) - 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.
e) - să nu desfășoare activități politice în cadrul și cu ocazia evenimentelor desfășurate de
Federație.
f) - să respecte Codul de etică al Federației.
g) - să-și achite integral toate obligațiile față de Federație, la termenele și în condițiile
stabilite de Federație.
h) - să înscrie în statutele proprii prevederi care să stipuleze obligațiile acestora cuprinse în
prezentul articol.
i) - să modifice statutele proprii în funcție de modificările Statutului Federației în cazul în
care modificările intervenite în Statutul Federației au implicații cu privire la propriile statute.
j) - să comunice Federației actele doveditoare privind modificarea actelor constitutive și a
statutelor proprii în condițile prevăzute la lit. b), h) și i), precum și referitor la modificarea
structurii organizatorice a sa, respectiv numărul de membri asociați, componența organelor
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propri de conducere, a scopului și obiectului de activitate, împreună cu hotărârile judecatorești
prin care s-au consimțit respectivele modificări, în termen de 30 de zile de la data rămânerii
definitive a hotărâri judecătorești.
Secțiunea a 5-a
Încetarea calității de membru al Federației
Paragraful 1
Dispoziții generale:
Art. 25. - Încetarea calității de membru al Federației Naționale a Crescătorilor de Porumbei,
Păsări și Animale Mici din România se produce în următoarele cazuri:
a) – retragerea din Federație.
b) – încetarea personalității juridice a membrului.
c) – excluderea din Federație a membrului.
d) – încetarea personalității juridice a Federației.
Paragraful 2
Retragerea din Federație
Art.26. -(1)- Orice membru al Federației este autorizat de drept, ca și expresie a voinței proprii,
să se retragă din Federație, în baza hotărârii Adunării Generale a membrului, aprobată în
conformitate cu prevederile propriului statut.
-(2)- Hotărârea de retragere, împreună cu cererea de retragere se va depune la Secretarul
General al Federației sau se transmite acestuia, prin scrisoarea recomandată.
-(3)- Urmare a cererii formulate, Secretarul General este obligat ca în termen de 15 zile
de la înregistrarea acesteia să prezinte și să comunice solicitantului o notă de calcul privind
costurile ce se vor ocaziona cu privire la modificarea Actului Constitutiv al Federației și
înscrierea mențiunilor în Registrul federaților aflat la grefa tribunalului în care este înregistrată
Federația.
-(4)- Cu același prilej Secretarul General îl va notifica pe solicitant cu privire la obligațiile
financiare restante față de Federație și ceilalți membrii ai acesteia.
-(5)- Solicitantul are obligația ca în termen de 30 de zile de la data primirii notei de calcul
și a notificării să pună la dispoziția Federației contravaloarea costurilor prevăzute la alin. (3) și
să facă dovada achitării integrale a tuturor obligațiilor prevăzute la alin. (4).
-(6)- Secretarul General, în cadrul termenului prevăzut la alin.(3) va solicita Comisiei de
cenzori sau, după caz, va angaja experți independenți pentru a se întocmi un raport cu privire la
exercițiul financiar ca efect al retragerii din Federației a respectivului membru. În lipsa unui
asemenea raport nu se poate face retragerea din Federație a membrului.
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-(7)- O cerere de retragere nu poate fi acceptată decât dacă membrul respectiv și-a achitat
toate obligațiile financiare față de Federație și ceilalți membrii ai acesteia și a făcut dovada
consemnării pe seama contului Federației a sumei reprezentând contravaloarea costurilor
aferente modificării Actului Constitutiv.
Art.27. -(1)- După împlinirea termenului prevăzut la art. 26 alin. (5), Secretarul General va
dresa un referat cuprinzând rezultatul constatărilor făcute cu privire la verificarea documentației
prezentată de către solicitant în susținerea cererii de retragere a sa din Federație, pe care îl va
prezenta în prima Adunare Generală a acesteia.
-(2)- Asupra cererii de retragere din Federație se va hotărî de către Adunarea Generală.
-(3)- Hotărârea Adunării Generale având ca obiect soluționarea cererii de retragere din
Federație a membrului respectiv, poate fii atacată în justiție, în condițiile prevăzute la art. 80 din
prezentul Statut.
Art. 28. - Membrul Federației a cărei cerere de retragere a fost aprobată își pierde calitatea de
membru al Federației și toate drepturile conferite de aceasta, începând cu data rămânerii
definitive a hotărâri Adunării Generale prin care a fost aprobată cererea de retragere.
Art.29. - În cazul în care a fost aprobată cererea de retragere, fără ca membrul solicitant să fi
achitat toate obligațiile financiare ale sale, Federația poate urmări în instanță pe membrul care
s-a retras, pentru datoriile pe care le are față de Federație.
Paragraful 3
Încetarea personalității juridce a membrului Federației
Art.30. -Personalitatea juridică a unui membru al Federației încetează prin fuziune, divizare
totală, transformare și dizolvare , în conformitate cu prevederile legale în vigoare și potrivit
prevederilor propriului statut.
Art.31.-(1)- Încetarea personalității juridice a membrului Federației prin fuziune, divizare totală
și transformare se face prin hotărârea Adunării Generale a membrului, adoptată în conformitate
cu prevederile propriului statut.
-(2)- Prevederile cap.IX- secțiunile 2, 3 și 4 din prezentul Statut sunt aplicabile și în
situația în care s-a hotărât fuziunea, divizarea totală și transformarea membrului Federației, în
măsura în care sunt compatibile cu prevederile prezentului Statut.
Art.32. -Dizolvarea unui membru al Federației poate interveni în următoarele cazuri:
a) - de drept;
b) - prin hotărâre judecătorească;
c) - prin hotărârea Adunării Generale.
Art. 33. - În raport de modalitatea prin care s-a dispus dizolvarea membrului Federației, acesta
are obligația să transmită Consiliului Director al Federației, prin scrisoare recomandată în
termen de 15 zile de la data primirii înscrisului doveditor al dizolvării, astfel:
a) - în cazul dizolvării de drept: hotărârea judecătorească prin care s-a constatat dizolvarea
sa.
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b) - în cazul dizolvării prin hotărâre judecătorească: hotărârea judecătorească prin care s-a
dispus dizolvarea sa.
c) - în cazul dizolvării prin hotărârea Adunării Generale:
- hotărârea Adunării Generale a membrului Federației prin care s-a hotărât dizolvarea sa.
- dovada de depunere la judecătoria în a cărei circumscripție se află sediul membrului
dizolvat a hotărârii de dizolvare luată de Adunarea Generală a membrilor săi, sau după caz, un
certificat emis de aceiași judecătorie din care să rezulte că această hotărâre de dizolvare a fost
înscrisă în registrul asociațiilor și fundațiilor.
Art. 34. -(1)- Membrul Federației a cărei personalitate juridică a încetat în condițiile prevăzute
la art.30, își pierde automat calitatea de membru al Federației și toate drepturile conferite de
aceasta, începând cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a constatat
sau, după caz, s-a dispus dizolvarea membrului, ori de la data când au fost înscrise în Registrul
federațiilor hotărârile Adunării Generale a membrului , de fuziune, divizare totală, transformare
sau, după caz, dizolvarea acestui membru.
-(2)- Consiliul Director va informa la prima Adunare Generală a Federației despre
încetarea personalității juridice a respectivului membru. Asupra încetării calității de membru, în
condițiile prevăzute la art. 30, Adunarea Generală a Federației va lua act printr-o hotărâre pe
care ova adopta în acest scop.
Art. 35. În cazul în care la data personalității juridice a membrului Federației, acesta are debite
față de Federație, sau Federația are debite față de acest membru, recuperarea acestora se va face
în cadrul procedurii de lichidare ce se va deschide împotriva respectivului membru dizolvat.
Paragraful 4
Excluderea unui membru al Federației
Art. 36. -(1)- Un membru poate fi exclus din Federație pentru:
a) - încălcarea gravă a Statutului, regulamentelor, normelor, hotărârilor și decizilor
Federației;
b) - neîndeplinirea obligațiilor financiare față de Federație.
-(2)- Propuneriile privind excluderea din Federație a unui membru se pot face de către:
a)- Comisia de Disciplină a Federației pentru motivul enunțat la alin. (1), lit a).
b)- Consiliul Director al Federației pentru motivul enunțat la alin. (1) lit b).
-(3)- Comisia de Disciplină a Federației va putea propune excluderea din Federație a unui
membru numai după exercitarea împotriva acestuia a unei acțiuni disciplinare în conformitate
cu prevederile Regulamentului Comisiei de Disciplină a Federației.
-(4)- Consiliul Director al Federației poate adopta măsura de excludere a membrului în cauză,
pentru:
a) - neplata cotizației anuale pe o perioadă de 2 ani consecutivi, calculată de la data scadentă
-01 martie a anului în curs;
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b) - în cazul neachitări celorlalte obligații financiare față de Federație, dacă acestea au
o vechime mai mare de 2 ani, de la data scadenței plății lor conform prevederilor legale în
vigoare și daca valoarea lor este mai mare de 150 lei.
Art. 37. -(1)- Propunerile pentru excluderea din Federație a unui membru în condițiile prevăzute
în articolul precedent se vor supune aprobării Adunării Generale a Federației. Asupra acestor
propuneri Adunarea Generală a Federatiei se va pronunța prin hotărâre.
-(2)- Hotărârea Adunării Generale având ca obiect soluționarea propunerilor de excludere
din Federație a unui membru poate fi atacată în justiție, în condițiile prevăzute la art. 80 din
prezentul Statut.
-(3)- La data rămânerii definitive a hotărârii Adunării Generale de excludere, membrul
exclus își pierde calitatea de membru al Federației și toate drepturiile conferite de aceasta.
Art. 38. -(1)- Un membru al Federației trebuie să-și îndeplinească obligațiile financiare față de
Federație până la pierderea calității de membru. În caz contrar Federația are dreptul de a solicita
în instanță recuperarea debitelor restante.
-(2)- Membrii Federației care își pierd această calitate, nu au niciun drept asupra
patrimoniului social al Federației.
Paragraful 5
Încetarea personalității juridice a Federației
Art. 39. -(1)- Încetarea personalității juridice a Federației Naționale a Crescătorilor de
Porumbei, Păsări și Animale Mici din România se poate face prin fuziune, divizare totală,
transformare și dizolvare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și potrivit prevederilor
prezentului Statut.
-(2)- Încetarea persoanlității juridice a Federației se poate face pentru motivele și în
condițiile astfel cum sunt prevăzute la Cap. IX din prezentul Statut.
-(3)- La data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a constatat sau, după
caz, s-a dispus dizolvarea Federației, ori de la data când a fost înscrisă în Registrul federațiilor
hotărârile Adunării Generale de fuziune, divizare totală, transformare sau, după caz, de
dizolvare, în mod automat toți membrii Federației Naționale a Crescătorilor de Porumbei,
Păsări și Animale Mici din România își vor pierde calitatea de membrii a acestei Federații.
Secțiunea a 6-a
Registrul de evindență a membrilor
Art. 40. -(1)- Se constituie Registrul membrilor Federației, în scopul evidenței centralizate a
acestora, indiferent de forma de organizare a lor.
-(2)- Registrul membrilor Federației se ține de Secretariatul General al Federației în
format computerizată.
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-(3)- Formatul și elementele ce se vor înscrie în Registrul membrilor Federației vor fi
stabilite prin decizie a Consiliului Director al Federației.
-(4)- Înscrierea în Registrul membrilor Federației se va face în ordinea dobândirii calității
de membru al Federației, astfel cum rezultă din Actul Constitutiv al Federației, în cazul
membrilor fondatori și din hotărârile Adunării Generale prin care au fost aprobate cererile de
aderare la Federație a membrilor asociației.
Art. 41. -(1)- Dovada înregistrării în registrul computerizat al membrilor Federației se face prin
emiterea unui certificat de înregistrare a membrului, al cărui format și conținut vor fi stabilite
prin decizie a Consiliului Director al Federației.
-(2)- Taxele de înregistrare pentru emiterea de certificate de înregistrare, certificate
constatatoare, pentru preschimbări, copii certificate și alte operațiuni efectuate de
compartimentul specializat din cadrul Secretariatului General al Federației vor fi stabilite anual
prin hotărâre a Adunării Generale a Federației.
Art. 42. -(1)- Se vor emite anual de Secretariatul General al Federației atestate pentru membrii
Federației, pentru atestarea că în perioada respectivului an membrul îndeplinește cerințele
pentru a-și exercita drepturile și obligațiile în cadrul Federației.
-(2)- Eliberarea atestatelor nu se va face în următoarele cazuri:
- membrul se află suspendat.
- membrul se află în perioada de monitorizare.
-(3)- Atestatele se vor elibera numai după achitarea de către membru a cotizației pentru
anul în curs.
CAPITOLUL IV
Organele Federației
Secțiunea 1
Dispoziții generale
Art. 43. - Activitatea Federației Naționale a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și Animale Mici
din România se desfășoară, în principal, prin intermediul următoarelor organe:
a) - organele de conducere și decizie.
b) - organele de control.
c) - organele de specialitate.
d) - organele de administrație.
Art. 44. - Organele Federației au următoarea structură:
1. Organele de conducere și decizie:
a)-adunarea generală.
b)- consiliul director.
c)- președintele federației.
d)-secretarul general al federației.
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2. Organele de control:
-comisia de cenzori.
3. Organele de specialitate:
a)-comisia pentru porumbei.
b)-comisia pentru păsări de curte.
c)-comisia pentru păsări de colivie.
d)-comisia pentru iepuri.
e)-comisia pentru cavi.
f)-comisia pentru bunăstarea și sănătatea animalelor.
g)-comisia de disciplină.
4. Organele de administrație:
a)-secretariatul general.
b)-personalul angajat al Federației.
Secțiunea a 2-a
Adunarea Generală a Federației.
Paragraful 1
Dispoziții generale
Art. 45.-(1)- Adunarea Generală este organul suprem de conducere și de decizie a Federației
Naționale a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și Animale Mici din România.
-(2)- Adunarea Generală este statutar constituită și are putere de decizie în prezența a
jumătate plus unu din totalul membrilor Federației cu drept de vot. Excepție fac situațiile în care
pentru a se adopta hotărâri este necesară o majoritate calificată determinată de numărul total al
membrilor Federației cu drept de vot.
-(3)- Adunarea Generală este ordinară și extraordinară.
-(4)- Adunarea Generală ordinară se desfășoară anual și are loc la 4 ani pentru alegeri.
-(5)- Adunarea Generală Extraordinară se convoacă și se desfășoară ori de câte ori este
nevoie.
Art. 46. -(1)- Adunarea Generală este organul de conducere și de decizie cu autoritate supremă,
care asigură desfășurarea activității Federației.
-(2)- Adunarea Generală reglementează și supraveghează activitatea membrilor
Federației.
Paragraful 2
Atribuțiile Adunării Generale

17

Art. 47. - Adunarea Generală este împuternicită și este în drept să adopte hotărâri în orice
problemă a Federației Naționale a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și Animale Mici din
România.
Art. 48. - Adunarea Generală are următoarele atribuții principale :
A) -asigură desfășurarea și coordonarea întregi activități a Federației.
B) -stabilește strategia și obiectivele generale ale Federației.
C) -aprobă programele strategice privind activitatea Federației pe termen mediu și lung;
D) -aprobă planurile anuale de activitate ale Federației.
E) -aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțuri contabil și situațiile financiare
anuale ale Federației.
F) -alege și revocă Președintele Federației și stabilește și aprobă indemnizațiile acestuia,
dacă este cazul.
G) -în legătură cu Consiliul Director:
a) - alege și revocă membrii Consiliului Director;
b) - are un drept de control permanent asupra Consiliului Director;
c) - aprobă raportul privind activitatea Consiliului Director și după aprobarea bilanțului
contabil și a situațiilor financiare, aprobă descărcarea de gestiune a acestuia;
d) - stabilește competențele Consiliului Director;
e) - poate delega în competența Consiliului Director atribuții de competența Adunării
Generale;
f) - stabilește și aprobă indemnizațiile de conducere pentru membrii Consiliului Director,
dacă este cazul.
H)-în legătură cu Comisia de cenzori:
a) - alege și revocă membrii Comisiei de cenzori;
b) - aprobă Regulamentul intern de organizare și funcționare a Comisiei de cenzori;
c) - are drept de control permanent asupra activității Comisiei de cenzori;
d) - aprobă raportul Comisiei de cenzori;
e) - stabilește și aprobă indemnizațiile membrilor Comisiei de cenzori, dacă este cazul.
I)-în legătură cu Comisiile de specialitate:
a) - confirmă membrii consiliului de conducere al fiecărei secții de specialitate în parte;
b) - aprobă Regulamentele interne de organizare și funcționare a fiecărei comisii de
specialitate în parte;
c) - are drept de control permanent asupra activității fiecărei comisii de specialitate în parte;
d) - stabilește competențele fiecărei comisii de specialitate, în parte, în raport de domeniul
de activitate al Federației, pentru care a fost constituită;
e) - aprobă raporartele de activitate ale fiecărei comisii de specialitate în parte;
J)-în legătură cu comisia de disciplină:
a) - aprobă și revocă membrii Comisiei de disciplină;
b) - aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de disciplină;
c) - aprobă raportul de activitate al Comisiei de disciplină;
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d) - hotărăște asupra propunerilor Comisiei de disciplină luate cu prilejul exercitării
acțiunilor disciplinare în cazul membrilor Federației și a membrilor subsecvenți;
e) - stabilește și aprobă indemnizațiile membrilor Comisiei de disciplină, dacă este cazul.
K)-aprobă înființarea de comisii de standardizare a raselor de animale pentru secțiile de
porumbei, păsări, iepuri și cavia, în vederea standardizării și omologării raselor românești, cu
respectarea normelor recomandate de Entente Europeenne. În cazul înfințării comisilor de
standardizare, prevederiile de la litera I) se aplică în mod corespunzător.
L)-aprobă Codul de etică al membrilor Federației.
M)-aprobă Normele elaborate pentru asigurarea cadrului organizatoric, tehnic, financiar
și material, necesare pentru desfășurarea unei activități corespunzătoare de către Federație,
potrivit scopului și obiectivelor pentru care s-a constituit.
N)-aprobă calendarul activităților privind organizarea de conferințe expoziții și
concursuri de porumbei, păsări, iepuri și animale mici, la nivel național și internațional sub egida
Federației.
O)-aprobă listele de arbitrii naționali care vor asigura desfășurarea concursurilor
naționale, în domeniul de activitate al Federației, întocmite de Consiliu Director la propunerea
Comisiilor de specialitate.
P)-la propunerea Consiliului Director va aproba înființarea și a altor comisii de
specialitate necesare pentru desfășurarea activității de către Federație, în vederea realizării
scopului și obiectivelor pentru care s-a constituit. În cazul constituirii de noi comisii de
specialitate, prevederile de la litera I) se aplică în mod corespunzător.
Q)-stabilește și aprobă cuantumul taxelor, cotizațiilor și contribuțiilor anuale datorate de
către membrii Federației.
R)-decide asupra aderării, suspendării și excluderii membrilor Federației, potrivit
prevederilor prezentului Statut.
S)-adoptă Actul Constitutiv și Statutul Federației.
T)-hotărăște asupra modificării și completării Actului constitutiv și Statutului Federației
și aprobă actele adiționale de modificare și completare a acestora.
U)-hotărăște reorganizarea Federației prin fuziune și divizare, cu păstrarea personalității
juridice a Federației.
V)-hotărăște încetarea personalității juridice a Federației prin fuziune, divizare totală,
transformare și dizolvare.
W)-hotărăște destinația bunurilor rămase după lichidarea Federației în condițiile legi;
X)-îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu prevederile prezentului Statut și
cele conferite prin lege.
Paragraful 3
Structura Adunării Generale
Art. 49.- Adunarea Generală se compune din membrii Federației.

19

Art. 50.- Reprezentarea membrilor Federației la Adunarea Generală se face pe baza
împuternicirilor emise de reprezentanții legali ai acestora. Actele de reprezentare vor fi depuse
la Secretarul General al Federației , dacă depunerea se face într-o zi premergătoare în care are
loc adunarea, sau la Secretariatul adunării , dacă depunerea se face în ziua în care are loc
adunarea .
Art.51. - În timpul mandatului lor, membrii Consiliului Director nu vor putea reprezenta în
Adunarea Generală membrul Federației din structura căruia face parte.
Art.52- Numele delegațiilor cu drept de vot trebuie consemnate la Secretariatul Federației în
scris, cu minim 5 zile înaninte de desfășurarea lucrărilor Adunării Generale . Aceștia se vor
putea prezenta la Adunarea Generală cu împuternicirea emisă în conformitate cu prevederile art.
50.
Art.53. -(1)- În cazul în care reprezentantul comunicat Secretariatului Federației potrivit
articolului precedent , nu se va putea prezenta la Adunarea Generală la data și ora prevăzută în
convocator din motive obiective, de către membrul Federației se va desemna un nou
reprezentant și se va comunica de îndată acesta Secretariatului Geneal.
-(2)- În această situație membrul Federației va proceda la emiterea unei noi împuterniciri
scrise pe seama noului reprezentant în Adunarea Generală și prin care se va face referire la
anularea împuternicirii anterioare.
-(3)-În cazul în care nu se vor respecta cerințele prevăzute în aliniatul prevedent se va
aprecia că reprezentantul membrului Federației nu este abilitat și, în consecință , nu va putea
vota asupra chestiunilor supuse la vot.
Paragraful 4
Stabilirea ordinii de zi și Convocarea Adunării Generale
Art. 54.- (1)- Membrii cu drept de vot și organele de conducere ale Federației pot face propuneri
pentru ordinea de zi a Adunării Generale , pe care le vor depune în scris la Secretariatul
Federației, cel mai târziu la data de 31 ianuarie a anului în care va avea loc Adunarea Generală.
-(2)-Propunerile pentru ordinea de zi făcute în condițiile prevăzute la aliniatul precedent
se vor prezenta Consiliului Director care se va pronunța asupra oportunității și necesității
chestiunilor evidențiate în propuneri, în scopul includerii lor în ordinea de zi a Adunării
Generale a Federației, în raport de competențele acesteia și dacă acestea reprezintă interes
conform scopului și obiectivelor pentru care Federația s-a constituit.
Art. 55. -(1)- După examinarea propunerilor făcute, în condițiile prevăzute la art. 54 , Consiliul
Director va proceda la întocmirea Ordinii de zi a Adunării Generale a Federației, și stabilirea
datei , orei și locului de desfășurare a lucrărilor Adunării Generale .
-(2)- După îndeplinirea formalităților prevăzute la aliniatul precedent de către Comitetul
Director se va emite Convocatorul pentru Adunarea Generală a Federației, care va fi semnat de
Președintele Federației și se va publica site-ul Federației, cu cel puțin 30 de zile înainte de data
desfășurării lucrărilor Adunării Generale.
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-(3)- Procedura de convocare pentru Adunarea Generală a Federației este considerată ca
fiind îndeplinită prin publicarea pe site-ul Federației a Convocatorului emis în condițiile
prevăzute la aliniatul precedent.
Art. 56. -(1)- Convocatorul va cuprinde data, ora și locul desfășurării , precum și ordinea de zi
a Adunării Generale , menționându-se explicit chestiunile supuse dezbaterilor.
-(2)- Dacă în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea și/sau completarea
Statutului și Actului Constitutiv, convocatorul trebuie să aibă anexat textul integral al acestora.
Art. 57. -(1)- Convocarea Adunării Generale a Federației se poate face și de cel puțin 30 % din
numărul membriilor cu drept de vot ai Federației.
-(2)- În acest caz membrii Federației care au înțeles a convoca Adunarea Generală vor
desemna un reprezentant dintre aceștia, care să îndeplinească formalitățile de convocare și
publicitate pentru convocarea Adunării Generale.
Art. 58. -(1)- Convocatorul ce se va emite în condițiile prevăzute la art. 57 , trebuie să
îndeplinească cerințele prevăzute la art. 56 și va fi semnat de reprezentantul delegat al membrilor
Federației și se va publica pe site-ul Federației cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfășurării
lucrărilor Adunării Generale.
-(2)- Prevederile art. 55 alin.(3) sunt aplicabile în mod corespunzător și în cazul
convocării Adunării Generale în condițiile art. 57 alin.(1).
-(3)- În termen de maxim 5 zile de la data publicării pe site-ul Federației, de către
reprezentantul membrilor desemnat conform art. 57 alin.(2) , se va transmite Președintelui
Federației un exemplar al Convocatorului emis potrivit alin.(1) , împreună cu documentele
justificative pe care și-au întemeiat necesitatea convocăriiAdunării Generale ,în raport de
ordinea de zi prevăzută în convocator.

Paragraful 5
Desfășurarea Adunării Generale
Art. 59. -(1)- Desfășurarea în bune condiții a lucrărilor Adunării Generale este asigurată de un
Prezidiu format din 5 membrii. Aceștia sunt : Președintele Federației, 2 membrii ai Consiliului
Director și 2 președinți ai comisiilor de specilaitate , aprobați de Adunarea Generală.
-(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.
Art. 60. - În cadrul fiecărei Adunări Generale , înainte de a se da citire ordinii de zi, se va
proceda la alegerea și aprobarea :
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a)- secretarului Adunării Generale , pentru întocmirea procesului-verbal al ședinței
Adunării Generale.
b)- comisiei de validare -desemnarea membrilor acesteia se va face prin votul deschis al
delegaților participanți la adunare.
Art. 61. - După verificarea împuternicirilor de reprezentare , emise în condițiile prevăzute la
art.50 și art. 53 , de către Comisia de validare se va declara dacă Adunarea Generală este
statutară sau nestatutară.
Art. 62. -(1)- În cazul în care s-a constatat că Adunarea Generală nu este statutar constituită, iar
aceasta nu este statutară nici în următoarele 3 ore, ea va fi reconvocată de drept pentru ziua
următoare , în același loc și la aceiași oră.
-(2)- În situația în care nici la reconvocarea prevăzută la aliniatul precedent , Adunarea
Generală nu se poate constitui statutar, aceasta va fi din nou convocată în termen de cel mult 30
de zile . În acest caz , Adunarea Generală va fi statutar constituită indiferent de numărul
membrilor prezenți la adunare.
Art. 63. - Dacă Adunarea Generală va fi declarată statutar constituită se vor continua lucrările
adunării.
Art. 64. - Înainte de a se da citire ordinii de zi prevăzută în convocator se va supune aprobării
Adunării Generale a modalităților de vot care urmează a fi folosite în luarea hotătârilor asupra
chestiunilor supuse dezbaterilor adunării.
Art. 65. -(1)- După citirea ordinii de zi prevăzute în convocator , dacă este cazul, Președintele
Consiliului Director va prezenta o dare de seamă cu privire la propunerile pentru ordinea de zi ,
care au fost propuse în condițiile art. 54 și care nu au fost acceptate pentru includerea în ordinea
de zi prevăzută în convocatorul emis în condițiile art. 55 alin.(2) și art. 56 , cu arătarea cauzelor
și motivelor pentru care nu au fost acceptate.
-(2)- Adunarea Generală va putea modifica și completa ordinea de zi stabilita de Consiliul
Director prin convocator , prin introducerea pe ordinea de zi și a unora dintre propunerile care
nu au fost acceptate de către Consiliul Director.
-(3)- Modificarea și completarea ordinii de zi se va face de Adunarea Generală printr-o
hotărârea adoptată cu majoritatea calificată de 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot
prezenți la adunare. Prin aceeași hotărâre se va definitiva și ordinea de zi asupra cehstiunilor
care vor fi supuse dezbaterilor în Adunarea Geneală.
Art. 66. - În cazul în care nu se va regăsi situația prevăzută la art. 65 , se va da citire ordinii de
zi prevăzută în convocator și se va supune spre aprobare Adunării Generale.
Art. 67. -(1)- După aprobarea ordinii de zi în condițiile prevăzute la art. 65 alin.(3) și art.66 ,
ori art. 58 alin.(1) , se va trece la dezbaterea asupra chestiunilor prevăzute la ordinea de zi si se
va hotărî asupra lor.
-(2)- Dezbaterile și hotărârile luate cu prilejul dezbaterilor lucrărilor Adunării Generale
se vor consemna în Procesul-verbal al adunării, care va fi semnat de persoanele desemnate săl întocmească.
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Paragraful 6
Votul și tipuri de majorități
Art.68. -(1)- Fiecare membru al Federației Naționale a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și
Animale Mici din România are dreptul să exprime un vot în cadrul Adunării Generale la care
participă.
-(2)- Numai delegații prezenți și abilitați pot vota asupra chestiunilor supuse la vot.
Art. 69. -(1)- În cadrul Adunării Generale , procedura de vot se poate desfășura prin vot deschis
sau secret.
-(2)- Modalitatea de votare se stabilește de Adunarea Generală statutar constituită la
propunerea membrilor , prin vot deschis, cu majoritate simplă..
Art. 70. -Nimeni nu este constrâns să voteze.
Art. 71. -(1)- Membrul Federației care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării
Generale , este interesat personal sau prin organele de conducere ale sale ori, prin soțul ,
ascendenții sau descendenții acestora, rudele în linie colaterală sau afinii acestora până la gradul
al IV-lea înclusiv , nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot.
-(2)- Membrul care încalcă dispozițiile alin . (1) este răspunzător de daunele cauzate
Federației , dacă fără votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.
Art. 72. -(1)- În funcție de importanța problemelor dezbătute, hotărârile Adunării Generale pot
fi adoptate cu majoritatea simplă, absolută sau calificată, exprimată prin vot.
-(2)- Prin majoritatea simplă se înțelege majoritatea exprimată prin voturile membrilor
prezenți la adunare care au votat , jumătate plus unu din voturile corect exprimate . În această
situație , abținerile de la vot nu sunt luate în considerare .
-(3)- Prin majoritate absolută se înțelege majoritatea exprimată prin voturile membrilor
prezenți la adunare, indiferent dacă aceștia au votat sau nu, jumătate plus unu din totalul
membrilor prezenți cu drept de vot . În această situație, abținerile de la vot se iau în considerare.
-(4)- Prin majoritate calificată se înțelege majoritatea exprimată prin voturile membrilor
prezenți la adunare, care trebuie să fie la nivelul unui procent dintr-o mulțime.
Paragraful 7
Hotărârile Adunării generale
Art. 73 - Hotărârile Adunării Generale se iau , de regulă, cu majoritatea simplă, în afară de
cazurile de excepție, pentru care se cere o altă majoritate.
Art. 74. - Hotărârile Adunării Generale , pentru a căror adoptare se necesită o majoritate
calificată de 2/3 din numărul membrilor prezenți, privesc următoarele situații:
a)-modificări și completări la Statutul și/sau Actul Constitutiv al Federației ;
b)-completări la ordinea de zi a Adunării Generale ;
c)-excluderea membrilor Federației.
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Art.75. - Hotărârile Adunării Generale pentru a căror adoptare necesită o majoritate calificată
de 2/3 din numărul total al membrilor Federației ( indiferent dacă sunt prezenți sau absenți )
privesc următoarele situații:
a)-schimbarea scopului și obiectivelor Federației;
b)-reorganizarea Federației prin fuziune sau divizare parțială;
c)-încetarea personalității juridice a Federației, prin fuziune, divizare totală , transformare
și dizolvare;
d)-precum și în alte cazuri prevăzute în prezentul Statut.
Art.76. -(1)- Hotărârile adoptate de Adunarea Generală vor fi numerotate în ordinea adoptării
lor . În cazul în care într-un an calendaristic se convoacă mai multe adunări generale , hotărârile
acestora vor fi numerotate în continuare pentru anul respectiv.
-(2)- Hotărârile Adunării Generale vor fi redactate de către Secretarul General al
Federației și semnate de către acesta și Președintele Federației.
3) - Hotărârile Adunării Generale se vor publica și pe site-ul Federației , în termen de cel
mult 6 săptămâni de la data adoptării lor , cu excepția celor cu o aplicabilitate imediată , care
se vor publica imediat după adoptarea lor.
Art. 77. -(1)- Hotărârile Adunării Generale devin operante și obligatorii pentru Federație și
membrii săi de la data adoptării lor.
-(2)- În cazuri speciale , Adunarea Generală poate decide ca hotărârile să intre în vigoare
la date viitoare. În astfel de cazuri, o hotărâre devine operantă începând cu data stabilită de către
Adunarea Generală.
Art.78. - Hotărârile luate de Adunărea Generală în limitele legii, , ale Actului Constitutiv și ale
Statutului sunt obligatorii chiar și pentru membrii Federației care nu au luat parte la Adunarea
Generală sau au votat împotrivă ori s-au abținut de la vot.
Art.79. - Hotărârile Adunării Generale privind modificarea și/sau completarea Actului
Constitutiv și/sau ale Statutului sunt supuse procedurilor prevăzute de lege pentru înscrierea în
Registrul Federațiilor.
Art.80. - Hotărârile Adunării Generale contrare legii, Actului Constitutiv sau dispozițiilor
cuprinse în Statut , pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii Federației cu drept
de vot care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se
consemneze aceasta în Procesul-verbal de ședință , în termen de 15 zile de la data la care a luat
cunoștință despre hotărâre sau de la data la care a avut loc ședința , după caz.
Secțiunea a 3-a
Consiliul Director
Paragraful 1
Dispoziții generale
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Art.81. - Consiliul Director este organul de conducere și decizie a Federației Naționale a
Crescătorilor de Porumbei, Păsări și Animale Mici din România , care coordonează activitatea
Federației între Adunările Generale și asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării
Generale.
Art.82. - Consiliul Director :
a) - conduce și decide cu privire la întreaga activitate a Federației în vederea realizării
scopului și obiectivelor pentru care s-a constituit Federația , între Adunările Generale .
b) - urmărește și răspunde de aplicarea hotărârilor Adunării Generale.
c) - poate lua decizii în problemele care îi sunt delegate de Adunarea Generală.
d) - în cazuri de forță majoră sau cazuri de urgență apărute între ședințele Adunării Generale
, poate lua decizii cu privire la competența Adunării Generale pentru care au primit delegație în
condițiile art. 48 lit.G, cu obligația de a le supune ratificării în prima ședință a Adunării
Generale.
Paragraful 2
Principalele atribuții ale Consiliului Director
Art.83. - Principalele atribuții ale Consiliului Director sunt:
a) - aprobă organigrama și politica de personal a Federației.
b) - aprobă norme și alte acte cu caracter normativ privind activitatea Federației, cu
excepția celor de competența Adunării Generale.
c) - propune spre aprobare calendarul activităților privind organizarea de conferințe,
expoziții și concursuri de porumbei, păsări, iepuri și animale mici, la nivel național și
internațional.
d) - aprobă calendarul activităților privind organizarea de conferințe, expoziții și
concursuri de porumbei, păsări, iepuri și animale mici, la nivel local și regional;
e) - propune spre aprobare înființarea de noi comisii de specialitate necesare pentru
desfășurarea activității de către Federație în vederea realizări scopului și obiectivelor pentru
care s-a constituit.
f) - propune spre aprobare înființarea comisilor de standardizare a raselor de animale
pentru secțiile de porumbei, păsări, iepuri și animale mici, în vederea standardizării și
omologării raselor românești.
g) - întocmește, la propunerea comisilor de specialitate, și supune spre aprobare listele cu
arbitrii naționali, care vor asigura desfășurarea concursurilor naționale, în domeniul de
activitate al Federației.
h) - asigură cadrul organizatoric pentru pregătirea profesională a arbitrilor pentru fiecare
dintre domeniile de activitate ale Federației, cu încadrarea acestora în categorii de pregătire.
i) - aprobă programările întocmite de comisiile de specialitate privind delegarea arbitrilor
cuprinși în listele aprobate, în conformitate cu prevederiile art. 48 lit. (O), pentru participarea
la concursurile locale, regionale și naționale, organizate sub egida Federației.
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j) - exercită atribuții stabilite prin Statut în legătură cu aderarea și încetarea calității de
membru al Federației și supune aprobării Adunării Generale măsurile și propunerile luate în
aceste probleme.
k) - stabilește cuantumul cotizațiilor, taxelor, contribuțiilor, penalităților care se aplică în
activitatea Federației și le supune aprobării Adunării Generale.
l) - aprobă normele financiare proprii ale Federației.
m) - aprobă programele de dezvoltare a bazei materiale a Federației.
n) - controlează activitatea membrilor Federației;
o) - dispune suspendarea membrilor Federației în condițiile prevăzute în prezentul Statut,
care va fi supusă examinării în cadrul primei Adunări Generale.
p) - încheie acte juridice în numele și pe seama Federației, prin Președinte sau Secretar
General; în exercitarea acestei atribuții, Consiliul Director poate da împuterniciri uneia sau
mai multor persoane de a o angaja juridic.
q) - aprobă actele juridice și contractele care angajează Federația, altele decât cele care
sunt în competența Consiliului Director și a împuterniciților Federației.
r) - decide orice măsuri menite să asigure buna desfășurare a activității Federației în
vederea realizării scopului și obiectivelor acesteia, în condițiile respectări prevederilor
prezentului Statut, a regulamentelor și normelor Federației.
s) - îndeplinește orice atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.
Art.84. - Atribuțiile membrilor Consiliului Director se stabilesc prin Regulamentul de
organizare și funcționare a acestuia.
Paragraful 3
Componența și alegerea membrilor Consiliului Director
Art. 85. -(1)- Consiliul Director al Federației se compune din 7 membrii titulari, persoane fizice
din cadrul membrilor Federației cu drept de vot aleși de către Adunarea Generală.
-(2)-Consiliul Director va avea următoarea componență:
a)-președintele Federației;
b)-președintele de onoare;
c)-vicepreședinte;
d)-secretarul general;
e)-trei membrii.
-(3)- De către Adunarea Generală se va alege și 3 membrii supleanți ai Consiliului
Director.
Art. 86. -(1)- Mandatul membrilor Consiliului Director al Federației este de 4 (patru) ani;
-(2)- Membrii Consiliului Director vor putea fi realeși. Numărul mandatelor nu este
limitat.
Art.87. - Pentru a putea fi aleși în calitate de membru al Consiliului Director este necesar să fie
indeplinite următoarele cerințe:
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-să facă parte din membrul Federației cu drept de vot;
-să aibă o vechime mai mare de 5 ani în activitatea specifică obiectului de activitate al
Federației;
-nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 3 ani anterior datei desfășurării lucrărilor
ședintei Adunări Generale de alegeri, pentru fapte de natura celor ce fac obiectul de activitate al
Federației.
Art.88. -(1)- Prin derogare de la prevederile art.87, Consiliul Director poate fi constituit și din
persoane din afara Federației, în limita a cel mult o pătrime din componența sa.
-(2)- Participarea în Consiliul Director a unor persoane din afara Federației se poate face
prin hotărârea Adunări Generale, adoptate cu majoritatea calificată de 2/3 voturi din numărul
total al membrilor Federației, luată înainte de a se începe procedura de alegere a membrilor
Consiliului Director.
-(3)- Pentru a putea fi aleasă în Consiliul Director, persoana din afara Federației trebuie
să facă dovada că are pregătirea profesională și cunoștințele corespunzătoare în domeniul de
activitate al Federației.
Art.89. -(1)- Nu poate fi membru al Consiliului Director orice persoană care ocupă o funcție de
conducere în cadrul unei instituții publice, dacă Federația are ca scop sprijinirea activității
acestei instituții publice.
-(2)- Dacă un membru al Consiliului Director dobândește funcția de conducere în cadrul
unei asemenea instituții publice, pierde de drept calitatea de membru în cadrul Consiliului
Director al Federației, începând cu acea dată.
Art. 90. -(1)- Pentru alegerea în calitate de membru al Consiliului Director, de persoanele
interesate se pot depune candidaturi, cu arătarea funcției și calității în cadrul Consiliului Director
pentru care înțelege a candida.
-(2)- Candidaturile pentru Consiliul Director se vor depune la Secretariatul Federației, cu
cel puțin o lună înainte de data fixată pentru desfășurarea lucrărilor Adunării Generale de
alegeri.
-(3)- Lista cu candidaturile depuse pentru membrii Consiliului Director se va publica pe
site-ul Federației cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării lucrărilor Adunării Generale de
alegeri.
Art. 91. -(1)- În situația în care din lipsa de candidaturi, de retragere a candidaturilor depuse
conform art.90, alin. (1), se pot admite candidaturi ulterioare termenului prevăzut la alin.(2), al
art.90, dar nu mai târziu de momentul începerii desfășurării lucrărilor ședinței Adunării
Generale.
-(2)- Admiterea candidaturi în acest caz se va face prin aprobarea de către Adunarea
Generală cu o majoritate calificată de 2/3 din numărul de membrii cu drept de vot prezenți la
adunare.
Art. 92. - Dacă pentru o funcție nu sunt candidaturi, se vor face propuneri în cadrul ședinței
Adunării Generale, cu consimțământul persoanei propuse.

27

Art.93. -(1)- Exprimarea voturilor se va face pentru fiecare funcție din componența Consiliului
Director, în parte.
-(2)- Va fi declarat ales pentru funcția care a candidat, candidatul care a obținut
majoritatea simplă favorabilă din voturile valabil exprimate în Adunarea Generală.
-(3)- În situația în care au fost 3 sau mai mulți candidați și nici unul cu prilejul exercitării
votului de către membrii Federației nu a obținut majoritatea simplă favorabilă, se va organiza
un nou tur de vot la care vor participa primii 2 candidați care au obținut numărul mai mare de
voturi favorabile. În acest caz, va fi declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr
de voturi favorabile.
Art. 94. – În prima ședință , 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.
Art. 95. -(1)- Dacă Președintele Federației își încetează activitatea sau nu-și 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 următoare va alege un
nou Președinte.
-(2)- Pentru asigurarea desfășurării corespunzătoare a activității Consiliului Director, în
cazul prevăzut de aliniatul precedent, acesta se completează cu unul dintre membrii supleanți
desemnați de către Consiliul Director, care va exercita atribuțiile de membru cu dreptul depline
și va avea drept de vot în cadrul Consiliului Director.
-(3)- În cazul prevăzut la aliniatele precedente, prin decizia Consiliului Director,
atribuțiile Vicepreședintelui Federației vor putea fi delegate către unul dintre membrii
Consiliului Director care au fost aleși de Adunarea Generală în condițiile prevăzute la art. 93
din prezentul Statut.
-(4)- În situația alegerii unui nou Președinte al Federației de către Adunarea Generală
următoare în condițiile prevăzute la alin.(1), calitatea de membru cu drepturi depline și cu drept
de vot în Consiliul Director a membrului supleant care a fost desemnat conform alin. (2),
încetează și acesta revine la situația anterioară desemnării sale, respectiv de membrul supleant.
Art. 96. -(1)- Dacă Vicepreședintele sau ceilalți membrii ai Consiliului Director își încetează
activitatea sau nu-și mai pot exercita atribuțiile ca urmare a pierderii calității de bază pentru care
au fost desemnați în Consiliul Director, de îndată după devenirea vacantă a respectivelor funcții,
vor fi înlocuiți cu membrii supleanți.
-(2)- Desemnarea membrilor supleanți în calitate de membrii cu drepturi depline și cu
drept de vot se va face prin decizia Consiliului Director. Prin aceiași decizie se vor stabili și
atribuțiile pe care le vor exercita în cadrul Federației noii membrii ai Consiliului Director.
-(3)- Membrii cu drepturi depline și cu drept de vot în Consiliul Director desemnați dintre
membrii supleanți, trebuie să fie confirmați în noua calitate de către Adunarea Generală
următoare.
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Art.97. -(1)- Membrii supleanți ai Consiliului Director vor putea participa la ședințele acestuia
însă fără a avea drept de vot asupra chestiunilor dezbătute de către Consiliul Director.
-(2)- Hotărârile adoptate de către Consiliul Director cu încălcarea prevederilor aliniatului
precedent sunt nule.
Art.98. - Calitatea de membru al Consiliului Director, precum și aceea 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.

Paragraful 4
Dispoziții procedurale
Art. 99. -(1)- Consiliul Director se întrunește ori de câte ori este necesar.
-(2) Consiliul Director este statutar constituit în prezența a jumătate plus unu din totalul
membrilor săi.
Art. 100. -(1)- Consiliul Director se convoacă de către:
-Președintele Federației;
-1/3 dintre membrii Consiliului Director.
-(2)- De către persoanele îndreptățite să convoace Consiliul Director se vor stabili și
problemele care vor face obiectul dezbaterilor în ședințe Consiliului Director. Acestea vor fi
comunicate fiecărui membru a Consiliului Director cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurarea
ședinței.
- (3) – După ce s-a dat citire problemelor stabilite, în condițile prevăzute în aliniatul
precedent, la propunerea oricărui membru al Consiliului Director se vor putea adăuga și alte
chestiuni care să fie supuse dezbaterii în ședința Consiliului Director.
Art. 101. - Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate. În caz
de egalitate decide votul Președintelui.
Art. 102. -(1)- Au dreptul să voteze toți membrii Consiliului Director, cu un singur vot
fiecare.
-(2)- Voturile se pot exprima deschis sau secret, în funcție de decizia membrilor
Consiliului Director prezenți la ședința respectivă.
-(3)- Votul prin corespondență sau împuternicire ( procură ) nu este permis.
-(4)- Membrii Consiliului Director nu au drept de vot dacă în cadrul ședinței acestuia se
decide asupra unei chestiuni în care membrul Federației din care fac parte ( asociația, clubul )
are interese.
Art. 103. -(1)- La ficare ședință a Consiliului Director se întocmește un proces verbal, în care
se înscriu problemele dezbătute și deciziile adoptate, semnat de membrii prezenți.
-(2)- Procesele verbale se consemneză într-un registru, numerotat și parafat, care se
păstrează la secretariatul Federației, și constituie documente oficiale ale Federației.
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-(3)- Se pot folosi și alte forme de înregistrare a ședințelor Consiliului Director, situație
în care stenogramele, înregistrările audio și video sau alte mijloace de înregistrare admise și
recunoscute de legislația în vigoare în această materie, se înventariază și se păstrează la
Secretariatul Federației, ca documente oficiale.
Art. 104. -(1)- Deciziile Consiliului Director se numerotează în ordinea în care sunt adoptate,
pe perioada unui an calendaristic, și se vor redacta de Secretarul General al Federației și se
semnează de către acesta și Președintele Federației.
-(2)- Un exemplar al deciziilor adoptate de către Consiliul Director se va păstra la
Secretariatul Federației, ca documente oficiale.
-(3)- Prin grija Secretariatului Federației deciziile adoptate de Consiliul Director se vor
comunica persoanelor interesate și în raport de importanța problemelor care au făcut obiectul
dezbaterilor, vor fi publicate pe site-ul Federației.
Art. 105. - Deciziile Consiliului Director intră în vigoare la termenele stabilite de acesta.
Art. 106. - Ședințele Consiliului Director nu sunt publice.
Secțiunea a 4-a
Președintele Federației
Paragraful 1
Dispoziții generale
Art. 107. – (1) – Președintele Federației Naționale a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și
Animale Mici din România este organul de conducere și decizie permanent al Federației.
-(2)- Președintele Federației conduce de drept ședințele Adunării Generale și este
conducătorul Consiliului Director al Federației.
-(3)- Președintele Federației în timpul mandatului său poate opta și pentru angajare.
Art. 108. -(1)- Președintele Federației este ales de Adunarea Generală dintre membrii Federației
cu drept de vot.
-(2)- Președintele Federației trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 87 din
prezentul Statut.
-(3)- Președintele Federației se alege pentru un mandat de 4 (patru) ani. Prevederile art.
86, alin (2) se aplică în mod corespunzător și Președintelui Federației.
-(4)- Prevederile art. 89 și art. 98 din prezentul Statut se aplică în mod corespunzător și
în cazul Președintelui Federației.
Art. 109.-(1)- Președintele Federației este împuternicit prin prezentul Statut, să reprezinte
Federația în relațiile cu terții.
-(2) - Președintele reprezintă și angajează legal Federația în relațiile cu autoritățile publice
române cu instituțile și organismele naționale și internaționale cu activități specifice în
domeniile ce formează scopul și obiectivele Federației, precum și cu persoanele juridice și fizice
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române și străine, cu respectarea prevederilor prezentului Statut și a legislației în vigoare în
domeniul de activitate al Federației.
Paragraful 2
Atribuțiile Președintelui Federației
Art. 110. - Atribuțiile Președintelui Federației sunt:
a) - prezidează toate ședințele Adunării Generale și ale Consiliului Director al Federației.
b) - exercită dreptul de vot în organele prevăzute la lit.a) și, în caz de egalitate votul său este
decisiv.
c) - aplică strategiile și politicile de dezvoltare a activității Federației stabilite de Adunarea
Generală.
d) - organizează și conduce activitatea Federației în scopul aplicării hotărârilor Adunării
Generale și ale Consiliului Director, a prevederilor programelor și planurilor de activitate
programate.
e) - asigură aplicarea și respectarea legislației în vigoare, a Statutului, regulamentelor și
normelor Federației pe întreaga perioada de activitate a acesteia.
f) - întocmește și propune spre aprobarea Consiliului Director a organigramei Federației. În
caz de necesitate propunem modificarea organigramei aprobate.
g) - angajează și promovează personalul Federației potrivit structurii organizatorice și în
limitele de salarizare aprobate de Consiliul Director și dispune concedierea personalului angajat.
h) - informează periodic sau la cerere Consiliul Director cu privire la situația personalului
angajat al Federației, modul de îndeplinire a îndatoririlor de către acest personal și a contractelor
individuale de muncă a acestui personal angajat.
i) - răspunde de patrimoniul Federației.
j) - încheie acte juridice în numele și pe seama Federației potrivit competențelor acordate
prin prezentul Statut și Regulamentul intern al Federației.
k) - exercită orice alte atribuții delegate de către Adunarea Generală și/sau de Consiliul
Director cu respectarea prevederilor prezentului Statut.
Art.111. - În cazul în care Președintele Federației este absent sau este în imposibilitate de a-și
exercita atribuțiile o anumită perioadă de timp, prerogativele sale vor fi preluate automat de
către Vicepreședintele Consiliului Director al Federației.
Paragraful 3
Președintele de onoare al Federației
Art. 112. –(1)- De către Adunarea Generală a Federației se poate alege un Președinte de onoare
al acesteia.
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-(2)- Președintele de onoare va fi ales din persoanele care activează în cadrul membrilor
Federației care au desfășurat o activitate prodigioasă în promovarea activităților specifice
domeniului ce fac obiectul activității pentru care Federația s-a constituit.
Art. 113. -(1)- Președintele de onoare va desfășura activități în domeniul promovării activității
Federației , conform strategiilor și obiectivelor generale și a politicilor de dezvoltare a activității
Federației și pentru apărarea prestigiului și intereselor Federației , atât la nivel național, cât și la
nivel internațional.
-(2)- Președintele de onoare participă la lucrările Consiliului Director al Federației, cu
drept de vot.
Secțiunea a 5-a
Secretarul General
Paragraful 1
Dispoziții Generale
Art.114. -(1)- Secretarul General al Federației este conducătorul organului administrativ –
executiv permanent al Federației, care asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării
Generale și ale Consiliului Director.
-(2)- Secretarul General al Federației este o funcție de conducere a Federației pentru care
nu se desfășoară alegeri.
-(3)- Secretarul General este numit de către Consiliul Director, prin decizie pe o perioadă
nedeterminată.
-(4)- Numirea Secretarului General al Federației de către Consiliul Director se aprobă de
Adunarea Generală a Federației, cu majoritate simplă de voturi, în prima ședintă a sa după data
numirii în funcție a Secretarului General.
-(5)- Secretarul General este membru în Consiliul Director al Federației, cu drept de vot.
-(6)- Eliberarea din funcție a Secretarului General al Federației se poate hotărî de către
Consiliul Director numai după obținerea aprobării prealabile a Adunării Generale a Federației.
-(6)- Și în cazul Secretarului General al Federației sunt aplicabile prevederile art.89 și art.
98 din prezentul Statut.
Art. 115. -(1)- Secretarul General al Federației are drept de reprezentare a Federației.
-(2)- Secretarul General reprezintă Federația în raporturile interne și internaționale, cu
autoritățile publice centrale și locale, persoane fizice și juridice, române și străine cu mandat de
la Consiliul Director.
Paragraful 2
Atribuțiile Secretarului General al Federației
Art. 116. - Atribuțiile principale ale Secretarului General sunt următoarele:
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a) - coordonează activitatea curentă a Federației.
b) - decide în legătură cu soluționarea unor chestiuni urgente care intervin între ședințele
Consiliului Director, altele decât cele de competență Președintelui Federației.
c) - decide asupra tuturor problemelor privind activitatea curentă a Federației –
organizatorice, tehnice, juridice, financiare și de asigurare materială.
d) - întocmește proiectul bugetului anual al Federației și îl prezintă Consiliului Director.
e) - întocmește proiectul raportului Consiliului Director către Adunarea Generală privind
execuția bugetului de venituri și cheltuieli și bilanțului contabil și le prezintă Consiliului
Director.
f) - prezintă la cerere rapoarte de activitate Consiliului Director.
g) - organizează și conduce activitatea Federației în scopul aplicării hotărârilor Adunării
Generale și a Consiliului Director, a prevederilor programelor și planurilor de activitate
aprobate.
h) - asigură aplicarea și respectarea în întreaga activitate a Federației a legislației în vigoare,
a Statutului, regulamentelor și normelor adoptate de Federație.
i) - organizează, coordonează și sprijină activitatea comisilor de specialitate din cadrul
Federației și pregătește împreună cu acestea și supune spre examinarea Consiliului Director
propuneri cu privire la:
- programele și planurile de activitate ale Federației;
- calendarul activităților ale Federației, în ceea ce privește organizarea de conferințe,
expoziții și concursuri de porumbei, păsări, iepuri și animale mici, naționale și internaționale,
precum și pentru conservarea și ameliorarea raselor românești existente și a omologării de noi
rase, cu respectarea particularităților specifice fiecărei specii și rase;
- proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, situația periodică a execuției bugetului
și asigurării materiale a activităților ce se desfășoară de Federație.
j) - asigură organizarea acțiunilor conform calendarului aprobat de Adunarea Generală, în
care scop administrează și propune spre aprobare Consiliului Director, bugetul de venituri și
cheltuieli pentru fiecare acțiune programată și angajează sumele necesare cu respectarea
legislației în vigoare.
k) - asigură păstrarea documentelor Federației și arhivarea acestora.
l) - efectuează operațiuni tehnice de evidență a membrilor Federației, în care scop se va
întocmi un Registru General cu membrii ai Federației, care să cuprindă datele de indentificare
ale acestora și organele de conducere ale membrului. Acest Registru se va actualiza anual.
m) - editează și eliberează certificatele de înregistrare și atestatele de membru al Federației;
n) - întocmește împreună cu comisiile de specialitate, registre cu privire la obiectul de
activitate al membrilor Federației, în raport de speciile și rasele de porumbei, păsări, iepuri și
animale mici pe care membrii Federației le au spre creștere. Aceste registre se vor actualiza
anual.
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o) - întocmește împreună cu comisiile de specialitate, un catalog care să cuprindă speciile și
rasele de porumbei, păsări, iepuri și animale mici ce fac obiectul de activitate al Federației.
Catalogul se va actualiza anual.
p) - întocmește împreună cu comisiile de specialitate situația privind speciile și rasele de
porumbei, păsări, iepuri și animale mici, din rase românești care fac obiectul creării și
omologării lor.
q) - primește cererile și documentațiile de aderare la Federație și de încetare a calității de
membru al Federației, prin retragere și încetarea personalității juridice a membrului.
r) - urmărește încasarea taxelor, cotizațiilor și a contribuțiilor membrilor Federației, stabilite
de Adunarea Generală și prezintă Consiliului Director propunerile corespunzătoare cu privire la
membrii care nu-și au îndeplinit aceste obligații statutare până la împlinirea termenelor scadente
de plată.
s) - ține evidența tuturor contractelor și protocoalelor indiferent de natura și obiectul
acestora, întocmite de către Federație, indiferent de calitatea sa în cadrul acestora și de
persoanele cu calitate în cadrul Federației care au participat la încheierea acestor contracte și
protocoale.
t) - urmărește, prin compartimentele de specialitate din cadrul Federației, modul de
executare a contractelor și protocoalele prevăzute la lit.s) și prezintă informări Consiliului
Director cu privire la acestea.
u) - angajează, cu acordul Președintelui Federației, colaboratori externi pentru unele
activități nepermanente.
v) - asigură publicarea pe site-ul Federației a hotărârilor Adunării Generale, Consiliului
Director și Președintelui Federației, precum și a anunțurilor de presă.
w) - îndeplinește orice alte atribuții de competența sa prin prezentul Statut, și cele date în
sarcina sa de Adunarea Generală, Consiliul Director și Președintele Federației.
Art. 117. - Dacă Secretarul General al Federației este absent sau indisponibil, cu aprobarea
Președintelui Federației, el va stabili persoana care îi va prelua automat prerogativele.

Secțiunea a 6-a
Comisia de cenzori
Paragraful 1
Dispoziții generale
Art. 118. -(1)- Comisia de cenzori este organul de control financiar intern al Federației, cu
activitate permanentă.
-(2)- Comisia de cenzori este subordonată Adunării Generale a Federației.
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Art. 119. -(1)- Cenzori sunt aleși de către Adunarea Generală a Federației.
-(2)- Durata mandatului cenzorilor este de 4 ani, iar la expirarea termenului acesta va
putea fi prelungit.
-(3)- În cadrul mandatului de 4 ani, cenzorii pot fi revocați oricând de către Adunarea
Generală a Federației pentru motive întemeiate.
-(4)- Membrii Consiliului Director, Secretarul General și membrii comisiilor Federației
nu pot fi cenzori.
-(5)- Cenzorii trebuie să fie specializați în domeniul financiar – contabil (expert contabil,
contabil autorizat sau auditor) în condițiile legi.
Art. 120. -(1)- Comisia de cenzori este formată din unul sau trei cenzori.
-(2)- La data constituirii Federației, Comisia de cenzori este formată dintr-un singur
cenzor. După dobândirea personalității juridice de către Federație, în raport de volumul și
complexitatea activității desfășurate de către acesta, Comisia de cenzori se va completa cu înca
doi cenzori ce vor fi aleși de către Adunarea Generală a Federației.
Art. 121. –(1)- Regulile generale de organizare și funcționare a Comisiei de Cenzori se aprobă
de Adunarea Generală a Federației.
-(2)- Comisia de cenzori va elabora un Regulament intern de funcționare, care va fi supus
aprobării Adunării Generale a Federației.
Paragraful 2
Atribuțiile comisiei de cenzori
Art. 122. - Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:
a) - verificarea modului în care este administrat patrimoniul Federației;
b) - întocmește rapoarte în scopul prezentării acestora Adunării Generale a Federației;
c) - poate participa, prin Președintele său la sedințele Adunării Generale și ale Consiliului
Director, fără drept de vot;
d) - îndeplinește orice atribuții prevăzute în prezentul Statut sau stabilite de Adunarea
Generală a Federației;
e) - poate întocmi, la cererea Consiliului Director rapoarte în domeniul său de activitate cu
privire la unele probleme de natură a stabili modalitățile de eficientizare a activității Federației
și de prevenire a producerii de pierderi sau prejudicii asupra patrimoniului Federației.
Secțiunea a 7-a
Comisiile de specialitate
Paragraful 1
Dispoziții generale
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Art. 123. -(1)- Pentru realizarea scopului și obiectului de activitate pentru care s-a constituit
Federația Națională a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și Animale Mici din România
constituie comisii , ca organe de lucru consultative , specializate pe domenii de activitate , astfel:
a) - Comisia pentru porumbei;
b) - Comisia pentru păsări de curte;
c) - Comisa pentru păsări de colivie;
d) - Comisia pentru iepuri;
e) - Comisia pentru cavis;
f) – Comisia pentru bunăstarea și sănătatea animalelor;
g) – Comisia de disciplină.
-(2)- În perioada de funcționare a sa, Federația va putea constitui și alte comisii necesare
pentru asigurarea desfășurării activității în realizarea scopului și obiectivelor pentru care s-a
constituit.
Paragraful 2
Comisiile de specialitate pe domenii de activitate
Art. 124. -(1)- Comisiile prevăzute la art.123, alin.(1), lit.a) – f), funcționează la nivelul secțiilor
de specialitate organizate la nivelul Federației în raport de speciile și rasele păsărilor și
animalelor ce fac obiectul de activitate al Federației.
-(2)- Aceste comisii de specialitate sunt subordonate Consiliului Director al Federației.
Art. 125. -(1)- Comisiile de specialitate sunt conduse de un consiliu care este format dintr-un
număr de 5 membrii (președinte, vicepreședinte, secretar și 2 membrii), în funcție de specificul
activității fiecărei secții de specialitate în parte.
-(2)- La propunerea Secretarului General, Consiliul Director numește membrii consiliului
de conducere și componența pe funcții a acestora, pentru o perioadă de 4 ani.
-(3)- Membrii consiliului de conducere al Comisiilor de specialitate se confirmă de către
prima Adunare Generală a Federației , care are loc după data numirii lor de către Consiliul
Director.
Art.126. -Atribuțiile și regulile generale de organizare și funcționare ale fiecărei comisii de
specialitate, în parte, se stabilesc prin regulamente interne de funcționare, care vor fi supuse
aprobării Adunării Generale a Federației.
Art. 127. -(1)- Comisia de disciplină este un organ specializat cu atribuții de jurisdicție.
-(2)- Comisia de disciplină este subordonată Adunării Generale a Federației.
Art.128. -(1)- Membrii comisiei de disciplină sunt aleși de către Adunarea Generală a
Federației.
-(2)- Durata mandatului membriilor comisiei de disciplină este de 4 ani, iar la expirarea
termenului unui mandat, acesta va putea fi prelungit.
-(3)- În cursul mandatului de 4 ani membrii Comisiei de Disciplină pot fi revocați oricând
de către Adunarea Generală a Federației pentru motive întemeiate.
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-(4)- Membrii Consiliului Director, Secretarul General și membrii consiliilor de
conducere a Federației nu pot fi membrii ai Comisiei de Disciplină.
Art.129. -(1)- Comisia de disciplină este formată din 3 membrii.
-(2)- Cel puțin un membru al comisiei de disciplină trebuie să fie de profesie jurist.
Art.130. - Comisia de disciplină are următoarele atribuții:
a) - analizează abaterile disciplinare săvârșite de către membrii Federației, precum și de către
membrii subsecvenți ai acestora, pentru fapte ce aduc atingere prestigiului Federației și
activității acesteia, astfel cum sunt prevăzute în regulamentul disciplinar al Federației.
b) - hotărăște în cazurile de indisciplină semnalate de către Consiliul Director, secretarul
General și de comisii, precum și în alte cazuri determinate de regulamentul acesteia și de
Regulamentul Disciplinar al Federației.
Art.131. -(1)- Regulamentul Disciplinar al Federației se elaborează de către Consiliul Director.
-(2)- Regulamentul Disciplinar se aprobă de către Adunarea Generală a Federației.
-(3)- Regulamentul Disciplinar va reglementa abaterile și sancțiunile disciplinare,
instanțele disciplinare ale Federației și competențele la procedura disciplinară, modul de
soluționare a cauzelor și adoptarea decizilor de sancționare a celor vinovați, precum și celelalte
instituții juridice necesare pentru realizarea autorității disciplinare de către Federație.
Secțiunea a 8-a
Secretariatul general.Personalul angajat al Federației
Paragraful 1
Secretariatul general
Art. 132. - Secretariatul general este organul administrativ –executiv al Federației , care asigură
realizarea activităților curente ale Federației, sub aspect organizatoric , tehnic, financiar , juridic
și de asigurare materială.
Art. 133. - Prin compartimentele constituite în cadrul Secretariatului Federației se urmărește
realizarea scopului, obiectivelor și a activităților pentru care s-a constituit Federația și pentru
sprijinirea organelor de conducere ale Federației , pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor ce
revin în desfășurarea activităților și programelor propuse și aprobate de Adunarea Generală a
Federației.
Art. 134. - Activitatea Secretariatului General al Federației se desfășoară sub conducerea
Secretarului General al Federației și îl sprijină în realizarea atribuțiilor stabilite în sarcina sa ,
conform prevederilor prezentului Statut.
Art. 135. -(1)- Secretariatul General al Federației are în componența sa următoarele
compartimente:
a)- secretariat-evidență-comunicare;
b)- financiar-comunicare-resurse;
c)- relații cu membrii Federației.
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-(2)- În perioada de funcționare a Federației , în condițiile existenței resurselor financiare
necesare , se pot constitui și alte compartimente pentru activitățile profesionale de organizare și
control pentru activitatea internă a Federației, cu atribuții diferite de cele ale Comisiei de
cenzori, precum și alte compartimente specifice domeniului de activitate al Federației.
Paragraful 2
Personalul salariat al Federației
Art. 136. -Pentru realizarea scopului și obiectivelor pentru care s-a constituit Federația
Națională a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și Animale Mici din România poate angaja
personal salariat.
Art. 137. -(1)- Angajarea de personal salariat se poate face de către Federație în conformitate
cu statul de funcții.
-(2)- Statul de funcții se aprobă de Consiliul Director la propunerea Președintelui
Federației.
Art. 138. - Contractele individuale de muncă ale personalului angajat se semnează de către
Președintele Federației.
Art. 139. -(1)- Toate funcțiile din cadrul Federației sunt cuprinse în statul de funcții și se ocupă
prin concurs, cu excepția celor care au fost alese în conformitate cu prevederiile prezentului
Statut.
-(2)- În Regulamentul de ordine interioară a Federației vor fi precizate atribuțiile ce revin
funcțiilor salariate cu excepția funcțiilor de conducere ale căror atribuții au fost stabilite prin
prezentul Statut. Aceste atribuții se stabilesc de Secretarul General și sunt înscrise în fișa
postului respectiv.
Art.140. - Retribuțiile personalului salariat se acordă din veniturile realizate din sursele proprii
ale Federației.
Art.141. - În funcție de necesități Consiliul Director poate aproba modificarea statului de funcții,
în sensul măririi sau reducerii, în raport de care se vor lua măsurile corespunzătoare în
conformitate cu prevederile prezentului Statut și a legislației muncii.
CAPITOLUL V
Patrimoniul și veniturile Federației
Secțiunea 1
Dispoziții generale
Art. 142. -(1)- Patrimoniul Federației Naționale a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și
Animale Mici din România este constituit din totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite
de Federație.
-(2)- Patrimoniul Federației este gestionat de către Consiliul Director.
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Art.143. - De către Federație se va întocmi anual bugetul de venituri și cheltuieli propriu în care
se vor cuprinde veniturile și cheltuielile efectuate pe parcursul anului fiscal.
Art. 144. -Soldul bugetar la sfârșitul anului calendaristic se raportează în anul următor.
Art.145. - Federația are organisme proprii de administrare și gestionare a bugetului și
patrimoniului propriu, constituite conform legii, precum și Statutului și regulamentelor proprii.
Secțiunea a 2-a
Veniturile Federației
Art. 146. – Veniturile Federației se realizează prin:
a) - taxe, cotizații, contribuții și penalități pecuniare, potrivit prezentului Statut,
regulamentelor și normelor proprii, astfel cum au fost aprobate de Adunarea Generală.
b) - donații și sponzorizări.
c) - încasări din desfășurarea expozițiilor și concursurilor de porumbei, păsări și animale
mici organizate sub egida Federației.
d) - cotizații și contribuții bănești sau în natură ale simpatizanților.
e) - venituri obținute din activități economice realizate în legătură cu scopul și obiectul de
activitate al Federației.
f) - dividentele obținute din activitățile societăților în care Federația are calitatea de ascociat,
precum și de la societățile la care deține acțiuni sau părți sociale.
g) - sume rămase din exercițiul financiar precedent.
h) - încasări din contracte și publicitate precum și din alte contracte pentru realizarea de
venituri în raport de scopul și obiectul de activitate al Federației, încheiate cu parteneri români
și straini în condițiile legi.
i) - vânzarea unor lucrări de specialitate sau a unor materiale cu specific în domeniul de
activitate al Federației.
j) - resurse obținute de la bugetul de stat sau local în condițiile legii.
Secțiunea a 3-a
Cheltuielile Federației
Art. 147. - În baza bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs aprobat de Adunarea
Generală, Consiliul Director al Federației efectuează cheltuieli pentru:
a) - inițierea, organizarea și desfășurarea acțiunilor prevăzute în plan de activitate al
Federației.
b) - organizarea și funcționarea structurilor Federației pentru îndeplinirea obiectivelor
Federației.
c) - extinderea bazei materiale a Federației.
d) - promovarea cunoștințelor tehnice și de specialitate în domeniul de activitate al
Federației.
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e) - asigurarea bazei materiale și a mijloacelor necesare pentru realizarea obiectului de
activitate al Federației.
f) - sprijinirea comisiilor permanente și temporare ale Federației.
g) - asigurarea relațiilor cu celelalte organisme similare din țară și din străinătate, plata
cotizațiilor, în cazul afilierii la organizații interne sau internaționale, și a cheltuielilor de
reprezentare și de participare a delegaților Federației.
h) - întreținerea patrimoniului Federației și alte cheltuieli administrative, gospodărești sau
de reprezentare.
i) - alte cheltuieli prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli.
Secțiunea a 4-a
Contabilitatea Federației
Art. 148. - Contabilitatea patrimoniului și activităților desfășurate de Federație se organizează
și se conduce potrivit prevederilor legale în vigoare.
Art. 149. - Federația având statut de persoană juridică autonomă și fără scop lucrativ, își
constituie veniturile din sursele stabilite conform art. 146. Din aceste venituri își acoperă în
intregime cheltuielile.
Art. 150. -(1)- Contabilitatea sintetică și analitică a veniturilor și cheltuielilor se organizează
dinstinct, potrivit bugetului de venituri și cheltuieli. Prin bugetul de venituri și cheltuieli se vor
asigura fondurile necesare desfășurării în bune condiții a activității Federației, fiind determinate
resursele de acoperire pe categorii de cheltuieli.
-(2)- Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli se întocmește și se supune aprobării
Adunării Generale.
Art. 151. - Normativele de cheltuieli pentru protocol, deplasări în țară și străinătate, organizări
de evenimente, conferințe, expoziții și concursuri, dotări cu inventar gospodăresc și cu mijloace
de transport se aprobă de Președintele Federației. Sumele lunare reprezentând cheltuieli curente
ale Federației se aprobă de Secretarul General al Federației.
Art. 152. - Membrii Federației, având statut de persoană juridică autonomă și fără scop lucrativ,
au obligația organizării și conducerii contabilităților proprii la sediile declarate pe teritoriul
României în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.
Art. 153. - Federația și membrii Federației au obligația de a întocmi situațiile financiare anuale
și în cazul încetării activității, potrivit legii și statutelor proprii.
Art.154. - Situațiile financiare anuale ale Federației, certificate de cenzor, se supun aprobării
Adunării Generale.
CAPITOLUL VI
Filialele și Sucursalele Federației
Secțiunea 1
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Filialele
Art. 155. - Federația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale cu un număr minim de 3
membrii, organe de conducere proprii și un patrimoniu propriu, distinct de cel al Federației.
Art. 156. -(1)- Filiala se constituie prin hotărârea Adunării Generale a Federației
-(2)- Personalitate juridică se dobândește de la data înscrierii filialei în Registrul
Federației.
Art. 157. –(1)- În vederea înscrierii filialei, reprezentantul Federației va depune cererea de
înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele
doveditoare ale sediului și patrimoniului propriu inițial al acesteia, la tribunalul în circumscripția
căruia filiala Federației urmează să-și aibă sediul.
-(2)- Dispozițiile art.6, ale art.9-12 și art 35 din O.G. Nr.26/2000, cu privire la asociații și
fundații, sunt aplicabile în mod corespunzător.
Art. 158. - În relațiile cu terții dovada personalității juridice a filialei se face cu certificatul de
înscriere emis de tribunalul în circumscripția căruia își are sediul filiala, conform art. 12 alin(1),
din O.G. Nr. 26/2000.
Art. 159. -(1)- Filialele sunt entități cu personalitate juridică, putând încheia în nume propriu
acte juridice în condițiile stabilite de Federație prin actul constitutiv al filialei.
-(2)- Filialele pot încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama Federației,
numai pe baza hotărâri prealabile a Consiliului Director al Federației. În lipsa hotărâri prealabile
a Consiliului Director, actele juridice încheiate de filială în numele și pe seama Federației sunt
nule și nu sunt opozabile Federației.
Art. 160. - Reglementarea raporturilor dintre Federație și filială se realizează prin actul de
constituire al filialei.
Secțiunea a 2-a
Sucursalele
Art. 161. - Federația poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică.
Art. 162. -(1)- Sucursalele se constituie prin hotărârea Adunării Generale a Federației.
-(2)- Prin hotărârea Adunării Generale a Federației se vor stabili:
- sediul social al sucursalei;
- structura organizatorică a sucursalei;
- activitățile date în competența sucursalei de către Federație
-(3)- Prin aceași hotărâre se vor reglementa și raporturile dintre Federație și sucursală.
CAPITOLUL VII
Modificarea actului constitutiv și statutului federației.
Fuziunea și Divizarea.
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Secțiunea 1
Dispoziți generale
Art. 163. –(1)- În perioada de funcționare a Federației se pot aduce modificări și completări la
Actul Constitutiv și Statutul acesteia.
-(2)- Aceste modificări și completări pot privi oricare dintre prevederile Actului
Constitutiv și al Statutului, cu excepția acelora ținând de ființa Federației și reorganizarea sa
prin acele modalități prin care Federația, ca persoană juridică, ar înceta a mai avea ființă.
Art. 164. -(1)- Modificările și completările ce sunt aduse Actului Contistutiv și Statutului vor fi
înscrise în Registrul federațiilor aflat la grefa tribunalului în circumscripția în care este
înregistrată Federația.
-(2)- Cererea de înscriere a modificărilor va fi însoțită de hotărârea Adunării Generale,
iar în cazul modificării sediului, de hotărârea Consiliului Director al Federației.
-(3)- Despre schimbarea sediului se va face mențiune, dacă este cazul, atât în Registrul
federațiilor aflat la grefa tribunalului vechiului sediu, cât și în cel aflat la grefa tribunalului
noului sediu.
Secțiunea a 2-a
Modificarea actului constitutiv prin fuziune și divizare
Paragraful 1
Precizări prealabile
Art. 165. - Federația, ca persoană juridică se poate reorganiza prin fuziune și divizare, în
condițiile prevăzute la art. 167 și art. 169.
Art. 166. -(1)- Reorganizarea Federației în condițiile prevăzute în acestă secțiune se hotărăște
de către Adunarea Generală a Federației cu majoritatea calificată de 2/3 din voturi din numărul
total al membrilor Federației.
-(2)- Prevederile art. 164, alin (1) se aplică în mod corespunzător.
Paragraful 2
Funziunea
Art. 167. -(1)- Reorganizarea Federației prin fuziune ca element de modificare a Actului
Contistutiv și Statutului, se consideră în cazul în care federația ca persoană juridică, a absorbit
o altă federație, ca persoană juridică absorbită, care are ca scop și obiect de activitate indentic
sau asemănător cu cel am federației absorbante.
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-(2)- Fuziunea prin absorție va putea interveni și în cazul în care va fi absorbită o asociație
sau club, cu personalitate juridică, care au ca scop și obiective identice cu ale Federației, și care
nu e membru al Federației.
Art. 168. - În cazul acestei absorții drepturile și obligațile persoanei juridice absorbite se
transferă în patrimoniul Federației, ca persoană juridică absorbantă.
Paragraful 3
Divizarea
Art. 169. - Reorganizarea Federației prin divizare, ca element de modificare a Actului
Contistutiv și al Statutului, se consideră în cazul în care a intervenit o diviare parțială, în sensul
că din patrimoniul Federației s-a desprins o parte care se transmite către o altă federație cu
același scop și obiect de activitate care există sau care se înființează în acest mod.
Art. 170. - Prin realizarea acestei operațiuni Federața Națională a Crescătorilor de Porumbei,
Păsări și Animale Mici din România își va păstra personalitatea juridică proprie, cu diminuarea
patrimoniului său corespunzător cu partea transmisă persoanei juridice, ca efect al divizări
parțiale.
CAPITOLUL VIII
Relațiile cu autoritățile publice
Art.171. - După dobândirea personalități juridice Federația Națională a Crescătorilor de
Porumbei, Păsări și Animale Mici din România va solicita autorităților administrative
autonome, ministerelor, celorlale organe ale administrației publice centrale și autoritățile
administrației publice locale să fie luată în evidențele acestora, în funcție de domeniile de
activitate ale Federației.
Art. 172. - Federația, prin reprezentanți săi, se pot consulta cu autoritățile centrale și locale,
precum și cu instituțiile și organele de profil, în evidențele cărora va fi înscrisă, în vederea
stabilirii unor programe și activități comune, în sfera de competență a Federației.
Art. 173. -(1)- Federația va putea beneficia, în condițiile legii, de informațiile de interes public,
ce urmează a se pune la dispoziție de autoritățile publice.
-(2)- Solicitarea acestei informații de interes public se va face de către Federație numai în
vederea întocmiri unor programe și realizarea de activități conform scopului și obiectivelor sale,
atât la nivel local, regional și național.
CAPITOLUL IX
Încetarea personalității juridice a Federației
Secțiunea 1
Dispoziții generale
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Art. 174. - Federația Federația Națională a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și Animale
Mici din România încetează ca persoană juridică prin:
a)
– Funziune;
b)
– Divizare totală;
c)
– Transformare;
d)
– Dizolvare;
Secțiunea a 2-a
Funziunea
Art. 175. - Personalitatea juridică a Federației încetează prin fuziune în următoarele cazuri:
a)- prin absorția Federației de către o altă Federație;
b)- contopirea Federației cu o altă Federație, pentru a alcătui o altă Federație.
Art. 176. - Realizarea operațiunii de fuziune în cazurile art. (175), se hotărăște de Adunarea
Generală a Federației, cu majoritatea calificată de 2/3 de voturi din numărul total ai Federației.
Art. 177. -(1)- În cazul în care fuziunea se realizează prin absorție, toate drepturile și obligațiile
Federației Naționale a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și Animale Mici din România, în
calitate de persoană juridică absorbită, se transferă în patrimoniul federației absorbante.
-(2)- În cazul în care funziunea se realizează prin contopire, atât drepturile și obligațile
Federației Naționale a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și Animale Mici din România, cât și
acele ale celeilalte federații cu care s-a contopit, se transferă în patrimoniul federației nou
înființate.
Secțiunea a 3-a
Divizarea totală
Art. 178. - Personalitatea juridică a Federației încetează prin divizare totală care constă în
împărțirea întregului patrimoniu al Federației între două sau mai multe federații care există sau
care se înfințează prin divizare.
Art. 179. - Realizarea operațiunii de divizare totală se hotărăște de Adunarea Generală a
Federației, cu majoritatea calificată de 2/3 voturi din numărul total ai membrilor Federației.
Art. 180. - Patrimoniul Federației, a cărei personalitate juridică a încetat prin divizarea totală,
se împarte între persoanele juridice dobânditoare, în conformitate cu hotărârea Adunării
Generale a Federației prin care s-au hotărât divizarea totală.
Secțiunea a 4-a
Transformarea
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Art. 181. - Personalitatea juridică a Federației încetează prin transformarea sa, care intervine în
situațiile în care Federația își încetează existența, în cazurile prevăzute de lege, concomitent cu
înființarea, în locul ei, a unei alte federații.
Art. 182. - Realizarea operațiuni de transformare a Federației se hotărăște de Adunarea
Generală, cu majoritatea calificată de 2/3 de voturi din numărul total al membrilor Federației.
Art. 183. - În cazul transformării, drepturile și obliigațile Federației, care și-a încetat existența,
se transferă în patrimoniul persoanei juridice nou înființate.
Secțiuneaa 5-a
Dizolvarea și lichidarea
Paragraful 1
Dispoziții generale
Art. 184. - Personalitatea juridică a Federației încetează prin dizolvare.
Art. 185. -(1)- Prin efectul dizolvării Federația intră în lichidare, în vederea valorificării
activului și a plății pasivului.
-(2)- După dizolvare, Federației își păstrează capacitatea civilă pentru operațiunile
necesare lichidării până la finalizarea acesteia.
Paragraful 2
Cazurile de dizolvare
Art. 186. - Federația se dizolvă:
a) - de drept;
b) - prin hotărârea tribunalului;
c) - prin hotărârea Adunării Generale.
Art. 187.- (1)- Federația se dizolvă de drept prin:
a) - realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizări scopului pentru care a fost
constituită, dacă în termen de 3 luni de la data constatări unui astfel de fapt nu se produce
schimbarea acestui scop.
b) - imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în
conformitate cu Statutul Federației, dacă această situație durează mai mult de 1 an de la data la
care, potrivit Statutului Adunării Generale sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se
constituie.
c) - reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost
complinit în termen de 3 luni.
-(2)- Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea tribunalului, în a cărei
circumscripție se află sediul Federației, la cererea oricărei persoane interesate.
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Art. 188. -(1)- Federația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane
interesate, când:
a) - scopul și activitatea Federației a devenit ilicită sau contrară ordini publice;
b) - realizarea scopului este urmărit prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) - Federația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) - desfășoară activități pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizații administrative
prealabile, fără să dețină autorizațile respective;
e) - Federația a devenit insolvabilă.
-(2)- Instanța competentă să hotărască dizolvarea Fundației este tribunalul în circumscripția
căruia Fundația își are sediul.
Art. 189. -(1)- Federația se poate dizolva și prin hotărârea Adunării Generale a Federației.
-(2)- Hotărârea de dizolvare a Federației se adoptă de către Adunarea Generală a
Federației, cu o majoritate calificată de 2/3 de voturi din numărul total ai membrilor
Federației.
-(3)- Hotărârea Adunării Generale de dizolvare a Federației, în termen de 15 zile de la
data ședinței de dizolvare, se depune la tribunalul în a cărui circumscripție își are sediul
Federația, pentru a fi înscrisă în Registrul Federaților.

Paragraful 3
Situația patrimoniului Federației
Art. 190. - În cazul dizolvării Federației, bunurile rămase în urma lichidării se transmit către
membrii Federației existenți la data luării hotărârii de divizare.
Art. 191. - Trasmiterea bunurilor rămase în urma lichidării se va face în cote, proporțional cu
contribuțiile aduse de către membrii Federației, determinate conform aliniatului precedent, către
Federație în ultimi 5 ani anteriori luării hotărârii de dizolvare a Federației.
Paragraful 4
Lichidarea
Art. 192. -(1)- Operațiunile de lichidare a patrimoniului Federației se vor realiza de către
lichidatori, care se vor numi astfel:
a) - în cazurile prevăzute la art. 187 și art. 188 se vor numi prin însăși hotărârea tribunalului;
b) - în cazul prevăzut la art. 189 vor fi numiți de către Adunarea Generală, sub sancțiunea
lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.
-(2)- Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii persoane
fizice sau reprezentanții permanenți ai persoanei juridice lichidatoare, trebuie să fie lichidatori
autorizați în condițiile legii.
Art. 193. - Pe data numirii lichidatorului, mandatul Consiliului Director încetează.
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Art. 194. - Lichidarea patrimoniului Federației și modalitățile în care va acționa lichidatorul
pentru finalizarea lichidării se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare în acestă
materie.
Paragraful 5
Radierea
Art. 195. -(1)- După lichidarea patrimoniului Federației lichidate, aceasta va fi radiată din
Registrul federațiilor ce se va face pe baza actului constatator eliberat lichidatorului de către
tribunalul în a cărui circumscripție își are sediul Federația dizolvată și lichidată, prin care se
atestă că lichidatorul se consideră descărcat.
-(2)- Federația încetează a avea ființă la data radierii ei Registrul federațiilor al
tribunalului în a cărui circumscripție își are sediul Federația.
CAPITOLUL X
Dispoziții finale
Art. 196. -Federația are siglă, emblemă și ștampilă proprie.
Art. 197. - Federația își rezervă dreptul ca să fie recunoscută de Guvernul României ca fiind de
uitilitate publică, în situația când se va dovedi că sunt întrunite cumulativ condițiile prevăzute
la art. 38 din O.G. Nr.26/2000.
Art. 198. - Prezentul Statut se întregește cu prevederile O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociații
și fundații, cu modificările și completările ulterioare.
Prezentul Statut a fost adoptat de Adunarea Constitutivă a Federației Naționale a Crescătorilor
de Porumbei, Păsări și Animale Mici din România în ședința din data de 21.05.2016 .
MEMBRII FONDATORI:
1.Uniunea Generala a Crescatorilor de Porumbei, Pasari si Animale Mici din
Romania, reprezentată prin: Vasile Ion-Liviu, CNP 1711006163217

2.Asociatia Crescatorilor de Animale, Pasari si a Producatorilor Agricoli Plesuva
Comarnic, reprezentată prin: Oancea Elena Carmen, CNP 2711031291898

3.Asociația Crescătorilor de Iepuri și Păsări de Rasă ''TIBISCUM" BANAT,
reprezentată prin : Vasile Ion-Liviu, CNP 1711006163217
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4.Asociatia Clubul National „Voiajorul Românesc de Frumusete”, reprezentată
prin : Neagu Marius, CNP 1770228163235

5.Asociația Napoca a Crescătorilor de Păsări și Animale , reprezentată prin:
Cornea Mihai-Marcel, CNP 1700102120718

6. Asociația Crescătorilor de Păsări și Animale Mici Ludus 2011, reprezentată
prin: Avram Teodor-Sebastian, CNP 1760513301986

