Regulament cadru de organizare și funcționare a
Comisiei tehnice a Secției Crescătorilor de iepuri de rasă
a F.N.C.P.P.A.M. din România
Capitolul I
Constituirea Comisiei tehnice a crescătorilor de iepuri de rasă
Art.1 Pentru conducerea și coordonarea activității secției tehnice de specialitate a crescătorilor de
iepuri de rasă a F.N.C.P.P.A.M. din România se constituie o comisie care este formată din 5
membrii ( președinte, vice-președinte, secretar și 2 membri ), pe durata unui mandat de 4 ani,
conform art. 84 din ROI al Federației.
Art. 2 Comisia Secției Crescătorilor de iepuri este organ de conducere, coordonare și decizie a
activității Secției Crescătorilor de iepuri de rasă la nivel național, a asociațiilor membre ale
Federației, care sunt obligate să respecte hotărârile, deciziile, normele tehnice, standardele,
directivele, etc. emise de Federație prin Adunarea Generală și Comisia tehnică de iepuri în vederea
realizării scopului și obiectivelor Federației.
Art. 3 Președintele comisiei este ales de către Adunarea Generală dintre membrii crescători din
cadrul Federației care funcționează în cadrul secției crescătorilor de iepuri și va putea fi reales.
Acesta nu va putea cumula și calitatea de președinte al comisiei de arbitrii din cadrul aceleași secții,
constituită în conformitate cu prevederile art. 79 alin. (4) din ROI al Federației.
Art. 4 Ceilalți membrii ai comisiei se numesc de către Consiliul Director la propunerea
președintelui comisiei crescătorilor de iepuri de rasă și a Secretarului General.
Art. 5 În cadrul comisiei vor putea fi numiți și membrii crescători din structura organizatorică a
unui membru subsecvent al Federației, în raport de pregătirea profesională și cunoștințele
corespunzătoare în domeniul de activitate specific comisiei respective.
Art.6 Un membru crescător de iepuri care se află în cazul prevăzut la art. 83 alin. (2) din ROI
Federație, va putea fi ales sau, după caz, numit în calitate de membru doar în cadrul unui singure
comisii de specialitate.
Art. 7 Membrii comisiei secției crescătorilor de iepuri a Federației sunt asimilați cu persoanele cu
funcții alese în Federație și în consecință, acestora le sunt aplicabile în mod corespunzător
prevederile din Codul de conduită etică și din Regulamentul disciplinar ale Federației referitoare la
persoanele cu funcții alese.
Capitolul II
Funcționarea Comisiei tehnice a Crescătorilor de iepuri de rasă
Art.1 Funcționarea comisiei tehnice a secției crescătorilor de iepuri de rasă din cadrul Federației se
realizează pe baza principiilor de funcționare ale Consiliului Director, adaptate la competențele și
atribuțiile specifice ale acestei comisii în domeniul de activitate pe care îl coordonează, conform
art.85 din ROI al Federației.
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Art. 2 Activitatea Comisiei secției crescătorilor de iepuri de rasă se desfășoară sub conducerea și
coordonarea Consiliului Director al Federației, iar în plan administrativ și economico-financiar
Secretarului General al Federației, conform art. 86 alin. 1 din ROI al Federației.
Art. 3. (1) - Membrii Comisiei tehnice a secției crescătorilor de iepuri de rasă se întrunesc în
ședințe cu ocazia Adunărilor generale ale Federației, cu ocazia cărora analizează aspecte specifice și
propuneri venite din partea asociațiilor Federației în domeniului de activitate pe care îl coordonează
și i-au decizii care sunt supuse aprobării Președintelui Federației sau Consiliului Director al
Federației, după caz.
(2) Membrii Comisiei tehnice a secției crescătorilor de iepuri de rasă, se consultă, colaborează și iau
decizii, și în timpul dintre sedințele de întrunire ale Adunării Generale, cu privire la aspecte și
propuneri venite din partea asociațiilor Federației, la norme europene ce trebuie implementate la
nivel național. Consultarea între membrii comisiei se poate realiza telefonic și prin e-mail .
Art. 4 Comisia tehnică a Crescătorilor de iepuri de rasă coordonează și monitorizează activitatea
celorlalte comisii subordonate ei :
a) Comisia Națională de arbitri pentru iepuri de rasă a Federației Naționale;
b) Comisia de Standardizare pentru iepuri de rasă a Federației Naționale;
c) Comisia pentru organizarea Expoziției Naționale a României la secțiunea iepuri de rasă a
Federației Naționale;
d) alte comisii de lucru pe care le poate înființa pentru perioadă determinată sau permanentă.
Art.5 Cheltuielile efectuate de către membrii comisiei secției tehnice de specialitate în timpul
exercitării mandatului, costând în contravaloarea transportului și pentru cazare sunt suportate de
către Federație în conformitate cu prevederile legislației României în vigoare în această materie, și
conform art.92 alin 2 din ROI al Federației.
Capitolul III
Competențe și atribuții ale Comisiei tehnice a Secției crescătorilor de iepuri de rasă
Art.1 În exercitarea atribuțiilor de competență Comisia tehnică secției crescătorilor de iepuri de
rasă emite decizii care trebuie să fie conforme cu:
a) – Statutul, regulamentele, normele, hotărârile, deciziilor și a altor seturi de proceduri
aplicabile în cadrul Federației;
b) – prevederile legislației în vigoare a României sub incidența cărora se află activitatea
desfășurată de către Federație;
c) – regulamentele și alte norme relevante ale forumului european Ententee Europeene pentru
domeniul de activitate specific de competența secției respective.
d) – cu strategia de dezvoltare a activității și cu obiectivele Federației Naționale potrivit
planurilor anuale de activitate ale Federației și calendarul evenimentelor organizate de către
acesta;
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e) – orice alte dispoziții, recomandări sau reguli aplicabile, după caz, activității specifice
desfășurate de către respectiva secție.
Art.2 (1) Orice decizie a Comisiei tehnice secției crescătorilor de iepuri de rasă a Federației
Naționale se supune aprobării Președintelui Federației sau a unui împuternicit al acestuia pe baza
conformității conform criteriilor prevăzute la art. 87 alin. (1) din ROI al Federației.
(2) În cazul când se constată neconformități în raport de criteriile prevăzute la art. 87 alin. (1)
din ROI al Federației, de către Președintele Federației se va solicita Consiliului Director să se
dispună anularea în tot a deciziei emise de către Comisia tehnică secției sau în parte în ceea ce
privesc prevederile din decizie care nu sunt conforme.
(3) Deciziile comisiei aprobate potrivit alin. (1) și deciziile care au fost aprobate cu modificări
conform alin. (2), se vor comunica cu membrii Federației și cu membrii respectivei secții
tehnice pentru iepuri, prin secretarul comisiei, în vederea punerii în aplicare a lor.
(4) Un exemplar al deciziilor emise de către Comisia tehnică a secției crescătorilor de iepuri
de rasă a Federației se va transmite Secretarului General al Federației prin grija secretarului
comisiei, pentru a se atașa la mapele de hotărâre constituie în conformitate cu prevederile art.
62 lit. h) din ROI al Federației.
Art 3 (1) Comisia tehnică a crescătorilor de iepuri de rasă din cadrul Federației Naționale are
următoarele atribuții principale:
a) – elaborează și îmbunătățește Regulamentul cadru de organizare și funcționare a secției
tehnice a crescătorilor de iepuri de rasă în cadrul căreia funcționează pe care îl supune spre
avizare pentru conformitate Consiliul Director în vederea aprobării de către Adunarea
Generală;
b) – asigură punerea în executare a prevederilor Statutului, regulamentelor, normelor și
hotărârilor Federației Naționale, a legislației în vigoare a României sub incidența căreia se
află activitatea Federației, a regulamentelor și normelor organismelor europene la care
Federația este afiliată la nivelul activității secției tehnice pentru iepuri;
c) – elaborează Strategia de dezvoltare în domeniul de activitate al creșterii iepurilor de rasă, a
participării la competiții, a arbitrajului, a standardizării la nivel național;
d) – emite norme tehnice specifice pentru desfășurarea corespunzătoare a activității secției
crescătorilor de iepuri;
e) - ține evidența membrilor crescători de iepuri din cadrul asociațiilor membre a Federației din
structura secției și comunică periodic Compartimentului relații cu membrii modificările
intervenite în cazul acestora pentru a se efectua cuvenitele înregistrări în Registrul General
al Federației;
f) – elaborează Regulamentul Registrului genealogic pentru iepuri de rasă la nivelulul
Federației Naționale pe care îl supune spre avizare pentru conformitate Consiliul Director în
vederea validării de către Adunarea Generală;
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g) – elaborează Regulamentul cadru de funcționare a Corpului de arbitri de iepuri de rasă a
Federației Naționale pe care îl supune spre avizare pentru conformitate Consiliul Director în
vederea validării de către Adunarea Generală;
h) – realizează Recensământul anual al iepurilor de rasă înregistrați, tatuați și certificați la nivel
național cu ajutorul asociațiilor și cluburilor membre ale Federației;
i) – poate înființa comisii de lucru cu atribuții specifice pe perioadă determinată sau
permanentă, în domeniul activităților specifice pe care îl coordonează la nivelul Federației
Naționale.
j) – propune înființarea Comisiei de standardizare pentru iepuri de rasă cu atribuții bine
determinate printr-un regulament propriu de funcționare și elaborarea Regulamentului de
recunoaștere a unei rase noi de iepuri la nivel național;
k) – elaborează și supune spre aprobare a Consiliului Director Programul evenimentelor anuale
la care urmează să participe membrii crescători din structura organizatorică a secției
crescătorilor de iepuri, care trebuie să întrunească cerințele, să respecte și să fie în
concordanță cu Calendarul expozițiilor și concursurilor aprobat de Adunarea Generală;
e) – Propune anual formarea Comisiei pentru organizarea Expoziției Naționale a României la
secțiunea iepuri de rasă a Federației Naționale, componența acesteia pe compartimente și
sarcini în colaborare cu asociația organizatoare a evenimentului;
l) – întocmește anual Regulamentul de organizare și participare pentru Secția Crescătorilor de
iepuri la Expoziția Națională a României din anul respectiv în colaborare cu asociația
organizatoare a competiției, stabilește componența comisiilor de recepție-predare animale,
componența comisiilor de arbitri și rezolvare a contestațiilor, premiile și titlurile acordate,
necesar furaje pe timpul evenimentului etc.;
m) – prezintă propuneri pentru participarea membrilor crescători la evenimente de profil care
sunt organizate de către alte organizații decât Federația , care se supun aprobării Consiliului
Director;
n) – sprijină sub aspect tehnic și logistic membrii crescători din structura organizatorică a
secției de iepuri de rasă în activitatea de creștere a iepurilor de rasă, a ridicării calității
genetice a iepurilor, de păstrare, conservare și ameliorare a raselor românești, de omologare
de noi rase românești, precum și pentru asigurarea măsurilor de protecție a animalelor în
conformitate cu legea;
o) – desfășoară activități de informare și popularizare în domeniul creșterii iepurilor de rasă ce
fac obiectul de activitate al secției;
p) – elaborează programe de măsuri în ceea ce privește perfecționarea și specializarea
crescătorilor de iepuri de rasă din structura organizatorică a secției, pe care le supune
aprobării Consiliului Director;
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q) – în exercitarea atribuțiilor de control poate efectua, prin sondaj, verificări la nivelul
crescătorilor de iepuri de rasă în vederea constatării condițiilor în care sunt crescuți iepurii
de rasă și dacă sunt respectate normele, standardele naționale și europene în vigoare în
domeniu;
r) – împreună cu membrii Comisiei pentru bunăstarea și sănătatea animalelor, elaborează
programe și stabilesc măsuri corespunzătoare în ceea ce privește condițiile de creștere, de
păstrare a sănătății și a campaniilor de prevenire a îmbolnăvirii iepurilor de rasă;
s) –elaborează necesarul de materiale pentru desfășurarea activității la nivelul secției
crescătorilor de iepuri de rasă, ce țin de competența de achiziționare de către Federația
Națională;
t) – întocmește, împreună cu Secretarul General și cu Trezorierul, Proiectul privind bugetul de
cheltuieli pentru participarea membrilor crescători din structura organizatorică a secției la
evenimentele organizate de Federație sau la cele la care Federația participă;
u) – întocmește anual o dare de seamă asupra activității desfășurate de către secția tehnică de
specialitate pe care o prezintă în Adunarea Generală și este supusă aprobării acesteia;
v) – întocmește periodic rapoarte de activitate pe care le prezintă Consiliului Director și îl
informează pe Președintele sau Vicepreședintele Federației, ori de câte ori este necesar cu
aspecte rezultate din activitatea secției care exced competențelor comisiei, precum și în
cazul în care constată neregularități în activitatea secției sau săvârșirea unor abateri
disciplinare de către persoanele care se află sub autoritatea disciplinară a Federației;
w) – face propunerile pentru acordarea ajutoarelor sau sa subvențiilor pe seama membrilor
crescători de iepuri de rasă, din strucutra organizatorică a secției, în condițiile prevăzute la
art. 14 din ROI al Federației;
x) – îndeplinește orice alte atribuții date în sarcina sa de către Adunarea Generală sau de
Consiliul Director.
Capitolul IV
Atribuții specifice funcțiilor în cadrul Comisiei tehnice a secției crescătorilor de iepuri
Art. 1 Președintele Comisiei tehnice a Secției crescătorilor de iepuri de rasă are următoarele
atribuții principale:
a) Președintele comisiei secției tehnice a crescătorilor de iepuri de rasă participă la lucrările
ședințelor Consiliului Director a Federației Naționale, în cazul în care în ordinea de zi a
ședinței sunt cuprinse chestiuni care privesc activitatea respectivei secțiuni, prilej cu care
poate să-și exprime punctul de vedere cu privire la aceste chestiuni. Președintele Comisiei nu
are dreptul de vot în Consiliul Director, conform art.86 alin. 2 din ROI al Federației;
b) – poate reprezenta Federația la lucrările Comisiei Secției de iepuri de rasă a în cadrul
Congresului anual al Entente Europeenne, la propunerea Președintelui și cu aprobarea
Consiliului Director al Federației;
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c) – coordonează și conduce activitatea Comisiei tehnice a secției crescătorilor de iepuri de rasă;
d) – conduce ședințele Comisiei tehnice a secției crescătorilor de iepuri de rasă;
e) – prezintă anual Darea de seamă cu privire la activitatea Secției crescătorilor de iepuri de rasă;
f) - întocmește periodic rapoarte de activitate și rapoarte de informare cu privire la activitatea
secției de iepuri de rasă pe care le prezintă Consiliului Director;
g) – coordonează și monitorizează activitatea comisiilor subordonate Comisiei tehnice, respectiv
a comisiei de arbitri de iepuri, a comisiei de standardizare pentru iepuri și a comisiei pentru
organizarea Expoziției Naționale a României a Federației Naționale;
h) – dispune sarcini și dispoziții pentru membrii comisiei tehnice pe care o conduce, în scris sau
verbal;
i) – transmite în format electronic documentele elaborate, pentru înregistrare și arhivare
secretarului comisiei tehnice;
j) – semnează deciziile luate de comisia tehnică pentru iepuri, ce urmează a fi prezentate
Președintelui Federației sau Consiliului Director, după caz, alături de secretarul comisiei
tehnice;
k) – comunică în timp util cu ceilalți membri ai comisiei tehnice pentru buna funcționare a
comisiei și ia decizii în consens cu aceștia pe probleme specifice domeniului;
Art. 2 Vicepreședintele Comisiei tehnice a Secției crescătorilor de iepuri de rasă are următoarele
atribuții principale:
a) – în lipsa președintelui comisiei sau pentru perioada în care acesta este indisponibil,
îndeplinește atribuțiile acestuia;
b) – îndeplinește funcția de responsabil al Registrului genealogic la nivel național în cadrul
Federației, având atribuțiile specificate în cadrul Regulamentului Registrului genealogic al
Federației;
c) – primește comenzile pentru certificate de origine pentru iepuri de rasă din partea
asociațiilor Federației și le transmite în colet acestora pe baza documentului de plată;
d) - ține evidența certificatelor de origine eliberate pe asociații;
e) – face propuneri privind îmbunătățirea activității în cadrul activității Registrului genealogic
și le prezintă comisiei tehnice pentru dezbateri și aprobare;
f) – întocmește anual situația centralizată privind recensământul iepurilor de rasă pe rase și
sex, pe baza situațiilor primite de la responsabilii registrelor genealogice ai asociațiilor
membre ale Federației, și o prezintă în cadrul Comisiei tehnice și președintelui comisiei
pentru realizarea dării de seamă anuale;
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g) – transmite în format electronic situațiile întocmite sau propunerile sale, pentru înregistrare
și arhivare, secretarului comisiei tehnice;
h) – comunică în timp util cu ceilalți membri ai comisiei tehnice pentru buna funcționare a
comisiei și ia decizii în consens cu aceștia pe probleme specifice domeniului;
i) – aduce la cunoștința membrilor comisiei din care face parte, a situațiilor cu care se
confruntă în desfășurarea activității sale;
Art 3. Secretarul Comisiei tehnice a Secției crescătorilor de iepuri de rasă are următoarele atribuții
principale:
a) – întocmește deciziile luate de comisia tehnică a crescătorilor de iepuri și o semnează alături
de președintele comisiei;
b) – colaborează cu Secretarul general al Federației în vederea transmiterii deciziilor emise de
către Comisia tehnică a secției crescătorilor de iepuri, pentru a fi atașate la mapele de
hotărâre, după aprobarea lor de către Președintele Federației sau Consiliul Director, după
caz;
c) – asigură comunicarea deciziilor emise de către Comisia tehnică pentru iepuri membrilor
Federației și membrilor crescători de iepuri a secției, după aprobarea acestora;
d) – întocmește procesele verbale de ședință cu ocazia ședințelor de întrunire a comisiei
tehnice cu ocazia Adunării generale, și în afara acestora, pe care le arhivează;
e) – recepționează în format electronic sau pe hârtie, și înregistrează propunerile în scris venite
din partea asociațiilor membre ale Federației sau din partea membrilor crescători ai secției
pentru iepuri de rasă și le prezintă pentru a fi analizate în cadrul comisiei tehnice pentru
iepuri;
f) - transmite membrilor comisiei tehnice documentele pe care aceștia trebuie să le ia la
cunoștință sau să le analizeze, pentru a lua decizii în cadrul comisiei;
g) – înregistrează și arhivează documentele elaborate, primite sau emise la/de la comisia
tehnică pentru iepuri;
h) - comunică în timp util cu ceilalți membri ai comisiei tehnice pentru buna funcționare a
comisiei și ia decizii în consens cu aceștia pe probleme specifice domeniului;
i) – în lipsa secretarului la o ședință a comisiei tehnice sau pentru o perioadă dată de
indisponibilitate, acesta va desemna pe unul din cei doi membri ai comisiei de iepuri pentru
preluarea atribuțiilor acestuia pentru perioada respectivă;
Art. 4. Membru al Comisiei tehnice a Secției crescătorilor de iepuri de rasă are următoarele atribuții
principale:
a) - ține evidența membrilor crescători de iepuri din cadrul asociațiilor membre a Federației din
structura secției în format electronic și comunică periodic Compartimentului relații cu
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membrii modificările intervenite în cazul acestora pentru a se efectua cuvenitele înregistrări
în Registrul General al Federației;
b) - întocmește periodic rapoarte de activitate și informare privind evidența membrilor
crescători de iepuri din cadrul asociațiilor membre a Federației din structura secției și
comunică periodic modificările intervenite în cazul acestora, în cadrul ședințelor comisiei
tehnice;
c) – comunică în format electronic evidența membrilor crescători de iepuri pe asociații,
secretarului comisiei tehnice pentru înregistrare și arhivare;
d) - desfășoară activități de informare și popularizare în domeniul creșterii iepurilor de rasă ce
fac obiectul de activitate al secției crescătorilor de iepuri de rasă;
e) – elaborează propuneri de programe și stabilește măsuri corespunzătoare în ceea ce
privește condițiile de creștere, de păstrare a sănătății și a campaniilor de prevenire a
îmbolnăvirii iepurilor de rasă și le prezintă spre dezbatere membrilor comisiei tehnice ;
f) – îndeplinește orice alte sarcini primite din partea comisiei tehnice și a președintelui
comisiei;
g) - comunică în timp util cu ceilalți membri ai comisiei tehnice pentru buna funcționare a
comisiei și ia decizii în consens cu aceștia pe probleme specifice domeniului;

Art. 5 Membru al Comisiei tehnice a Secției crescătorilor de iepuri de rasă are următoarele atribuții
principale:
a) – face propuneri și elaborează Strategia de dezvoltare în domeniul de activitate al creșterii
iepurilor de rasă, a participării la competiții, a arbitrajului, a standardizării la nivel național
și o prezintă în cadrul ședinței comisiei tehnice pentru dezbateri și analiză și luarea unei
decizii finale de către comisia tehnică pentru iepuri;
b) - desfășoară activități de informare și popularizare în domeniul creșterii iepurilor de rasă ce
fac obiectul de activitate al secției crescătorilor de iepuri de rasă;
c) – elaborează necesarul de materiale în format electronic pentru desfășurarea activității la
nivelul secției crescătorilor de iepuri de rasă, ce țin de competența de achiziționare de către
Federația Națională și îl supune dezbaterii în ședința comisiei tehnice de iepuri;
d) – comunică în format electronic necesarul de materiale întocmit pentru desfășurarea
activității la nivelul secției crescătorilor de iepuri de rasă, după aprobarea acestuia de către
comisie, secretarului comisiei pentru înregistrare, transmitere mai departe, și arhivare;
e) - întocmește periodic rapoarte de activitate pe care le prezintă în comisia tehnică, ori de câte
ori este necesar cu privire la aspecte rezultate din activitatea secției tehnice care exced
competențelor comisiei, precum și în cazul în care constată neregularități în activitatea
secției sau săvârșirea unor abateri disciplinare de către persoanele care se află sub
8|Page

autoritatea disciplinară a Federației, în vederea prezentării acestora Președintelui Federației
sau Vicepreședintelui;
f) – îndeplinește orice alte sarcini primite din partea comisiei tehnice și a președintelui
comisiei;
g) - comunică în timp util cu ceilalți membri ai comisiei tehnice pentru buna funcționare a
comisiei și ia decizii în consens cu aceștia pe probleme specifice domeniului;
Prezentul regulament a fost aprobat de către Adunarea Generală a F.N.C.P.P.A.M. România în ședința din
data de 24 septembrie 2016, prin hotărârea nr. 1/ 2016 .

Președinte comisie,
Marcel Vlad
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Secretar comisie,
Marcel Balan

