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COMISIA DE PORUMBEI a F.N.C.P.P.A.M. România 

Regulament de funcționare 
 

CUPRINS: 
Capitolul 1  Considerații generale, 
Capitolul 2  Conducerea Comisiei de porumbei  a F.N.C.P.P.A.M. România –   
                    componență și atribuții. 
Capitolul 3  Ședințele anuale  ale Comisiei de porumbei  a F.N.C.P.P.A.M.  
                    România 
Capitolul 4  Comisiile tehnice din cadrul Comisiei de porumbei a  
                    F.N.C.P.P.A.M. România 
Capitolul 5 Dispoziții finale. 

 
Capitolul 1- Considerații generale 

 
 
1.1. Comisia de porumbei a F.N.C.P.P.A.M. România organizează și 
reglementează activitățile columbofile prin prevederile statutului F.N.C.P.P.A.M. 
România, ale regulamentelor F.N.C.P.P.A.M. România și ale prezentului 
regulament al Comisiei de porumbei  a F.N.C.P.P.A.M. România. 
1.2. Comisia de porumbei  a F.N.C.P.P.A.M. România își desfășoară activitatea 
independent prin respectarea prevederilor statutului F.N.C.P.P.A.M. România. 
1.3. Comisia de porumbei  a F.N.C.P.P.A.M. România reglementează 
activitateava  tuturor crescătorilor de porumbei care sunt membri în cadrul 
asociațiilor care compun F.N.C.P.P.A.M. România  și au cotizația plătită la zi. 
 

Capitolul 2- Conducerea   Comisiei de porumbei  a F.N.C.P.P.A.M. 
România –componență si atribuții. 

 
2.1. Comitetul de conducere este forul executiv al Comisiei de porumbei a 
F.N.C.P.P.A.M. România  care supervizează organizarea și desfășurarea 
activităților columbofile în cadrul F.N.C.P.P.A.M. România. 
2.2 Comitetul de conducere al Comisiei de porumbei a F.N.C.P.P.A.M. România 
coordonează și controlează, convocarea, organizarea și desfășurarea ședințelor 
tehnice, a ședințelor comisiilor de arbitraj, standardizare, activitatea de 
organizare a arbitrajelor columbofile în cadrul evenimentelor expoziționale ce se 
desfășoară sub egida F.N.C.P.P.A.M. România și activitățile specifice comisiei 
de joc și zbor . 
2.3. Comitetul de conducere al Comisiei de porumbei a F.N.C.P.P.A.M. România 
este format din 5 membri : 
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– Președintele comisiei , 
– Vicepreședintele comisiei, 
– Secretarul comisiei , 
– 2 membri. 
Președintele Comisiei de porumbei a F.N.C.P.P.A.M. România  este numit de 
către președintele ales al Federației, dintre membrii crescători  de porumbei din 
cadrul Federației și va putea fi reconfirmat în următorul mandat. Acesta nu va 
putea cumula și calitatea de președinte al comisiei de arbitri din cadrul aceleași 
secții. 
Ceilalți membri ai comisiei se numesc de către președintele comisiei de 
porumbei. În cadrul comisiei vor putea fi numiți și membri crescători din 
structura organizatorică a unui membru subsecvent al Federației, în raport de 
pregătirea profesională și cunostințele corespunzătoare în domeniul de activitate 
specific comisiei respective. 
Comitetul de conducere al F.N.C.P.P.A.M. România  validează 
responsabilii/președinții  pentru comisiile tehnice de arbitri, de standardizare și 
pentru comisia tehnica de joc și zbor numiți de către președintele Comisiei de 
porumbei. Responsabilii/președinții tehnici își alcătuiesc echipele formate la 
rândul lor, din vicepreședinte, secretar și doi membri, echipe pe care le 
comunică președintelui comisiei de porumbei  pentru validare. În cazul în care 
unul dintre cei propuși, nu este validat de către președintele comisiei de 
porumbei a FNCPPAMR, se comunica acest fapt președintelui comisiei tehnice 
în cauza, iar acesta prezintă o nouă propunere pentru validare. 
Comitetul de conducere al Comisiei de Porumbei a F.N.C.P.P.A.M. România 
elaborează strategia de dezvoltare în domeniul columbofil, elaborează normele 
aplicabile pentru competițiile interne, în concordanță cu normele Ententee 
Europeenne. 
      
2.3.1 Președintele  Comisiei de porumbei  este organul de conducere și decizie 
permanent în cadrul Comisiei de porumbei. 
Președintele Comisiei de porumbei a FNCPPAMR, este membru cu cotizația 
plătita la zi ,în cadrul unui club afiliat și cu cotizația plătita către FNCPPAMR. 
Președintele Comisiei de porumbei a FNCPPAMR se numește pentru un mandat 
de 4 (patru) ani și poate fi renumit. 
 
 Atribuțiile Președintelui Comisiei de porumbei a FNCPPAMR sunt: 

a) prezidează toate ședințele comisiei de porumbei , 
b) aplică strategiile și politicile de dezvoltare a activității columbofile în cadrul 

Federației, 
c) exercită orice alte atribuții delegate de către Adunarea Generală și/sau de 

Consiliul Director cu respectarea prevederilor statutului F.N.C.P.P.A.M. 
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România  .numeste si revoca, dupa caz, responsabilii/presedintii si membri 
pentru comisiile tehnice de arbitri, de standardizare/ omologare și pentru 
comisia de zbor și joc. Revocarea se face în condițiile în care,persoana în 
cauză nu își exercită atribuțiile în conformitate cu regulamentele în vigoare.  

d) semnează  deciziile luate de comisia de porumbei, ce urmează a fi prezentate 
Președintelui Federației sau Consiliului Director, după caz, alături de 
secretarul comisiei de porumbei, 

e) prezintă rapoartele de activitate ale comisiei în cadrul adunărilor generale ale 
F.N.C.P.P.A.M. România, 

f) Președintele comisiei  de porumbei participă la lucrările ședințelor 
Consiliului Director al Federației, în cazul în care în ordinea de zi a ședinței 
sunt cuprinse chestiuni care privesc activitatea comisiei de porumbei, 

g) coordonează și monitorizează activitatea comisiilor tehnice, respectiv a 
comisiei de arbitri , a comisiei de standardizare/omologare și a comisiei de 
zbor și joc. 

h) validează sau invalidează toate deciziile luate în cadrul comisiilor tehnice 
din cadrul comisiei de porumbei a FNCPPAMR ( comisia de standardizare și 
omologare, comisia de arbitri și comisia de zbor și joc ). 

i) dispune sarcini și dispoziții pentru membri comisiei de porumbei, în scris 
sau verbal; 

j) reprezintă Federația la lucrările Comisiei de porumbei în cadrul Congresului 
anual al Entente Europeenne, la propunerea Președintelui și cu aprobarea 
Consiliului Director al Federației, sau după caz, desemnează o persoana 
abilitată să-l reprezinte. 

 
2.3.2.Vicepreședintele Comisiei de porumbei a FNCPPAMR: 

a) preia toate sarcinile/prerogativele președintelui în cazul în care acesta este 
absent sau este în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile o anumită 
perioadă de timp; 

b) comunică în timp util cu ceilalți membri ai comisiei de porumbei pentru 
buna funcționare a comisiei și ia decizii în consens cu aceștia pe probleme 
specifice domeniului; 

c) exercită orice alte atribuții/sarcini stabilite de către președinte comisiei de 
porumbei 
 

2.3.3. Secretarul Comisiei de porumbei: 
a) întocmește împreună cu președintele/vicepreședintele comisiei de porumbei 

diligențele necesare în organizarea și promovarea ședințelor comisiei de 
porumbei, 

b) întocmește procesele verbale de ședință pe care le semnează alături de 
președintele comisiei, 
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c) întocmește împreună cu  președintele/vicepreședintele comisiei de porumbei 
formalitățile ce se impun în realizarea catalogului în cadrul expozițiilor 
naționale, 

d) recepționează în format electronic sau pe hârtie și înregistrează propunerile 
în scris venite din partea asociațiilor membre ale Federației sau din partea 
membrilor crescători de porumbei și le prezintă pentru a fi analizate în 
cadrul comisiei de porumbei, 

e) întocmește și administrează arhiva comisiei de porumbei, îndosariază și 
arhiveaza toate procesele verbale de ședință ale comisiei/ ale ședințelor 
comitetului de conducere, 

f) comunica Secretarului general  al  F.N.C.P.P.A.M. România deciziile luate în 
cadrul Comisiei de porumbei. 

g) păstrează permanent legătură cu secretarii celor trei comisii tehnice din 
cadrul comisiei de porumbei a FNCPPAMR și este informat de către aceștia 
în legătură cu orice decizie luată în cadrul comisiilor tehnice. 

 
2.3.4. Membri(2) aleși în cadrul comisiei participă  în cadrul ședințelor comisiei 
și își exprima poziția și dreptul de vot în cadrul ședințelor cu privire la toate 
aspectele din ordinea de zi a ședințelor comisiei. 
 

Capitolul 3- Ședințele anuale  ale Comisiei de porumbei  a F.N.C.P.P.A.M. 
România 

 
3.1. Ședințele anuale ale Comisiei de porumbei sunt convocate de către președintele 
comisiei și comunicate membrilor prin intermediul secretarului comisiei. Ședințele 
pot fi convocate cu prilejul adunărilor generale ale  F.N.C.P.P.A.M. România, cu 
prilejul expozițiilor naționale, dar pot fi convocate și la o altă dată stabilită de 
Comitetul de conducere al Comisiei de porumbei. 
3.2. Președintele Comisiei poate convoca și susține ședințe ale Comitetului de 
conducere  al Comisiei de porumbei în tot parcursul anului. Acestea pot fi susținute și 
în mediul online. 
3.3. Procesele verbale și deciziile luate  în urma ședințelor comitetului de conducere 
vor fi prezentate în cadrul primei ședințe anuale a Comisiei de porumbei.   
3.4. Secretarul Comisiei de porumbei  vă întocmi și vă elabora procesele verbale de 
ședință pe care președintele Comisiei de porumbei le vă prezenta Consiliului director 
al  F.N.C.P.P.A.M. România în cadrul adunărilor generale sau în cadrul ședințelor 
Consiliului director al F.N.C.P.P.A.M. România la care acesta a fost convocat pentru a 
face cunoscute deciziile luate în cadrul Comisiei de porumbei. 
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Capitolul 4 - Comisiile tehnice din cadrul 
Comisiei de porumbei a F.N.C.P.P.A.M. România 

 
În cadrul  Comisiei de porumbei a F.N.C.P.P.A.M. România se constituie 
următoarele comisii tehnice: 
  4.1. Comisia de arbitri pentru porumbei (Corpul Național al Arbitrilor 
Columbofili din România) 
 4.2. Comisia de omologare și standardizare a raselor de porumbei 
 4.3. Comisia de joc și zbor 
 
Conducerile comisiilor tehnice ale Comisiei de porumbei sunt numite și validate 
conform celor menționate în prezentul regulament, precum și în celelalte 
regulamente ale  F.N.C.P.P.A.M. România care fac referire la aceste aspecte. 
Responsabilii tehnici/președinții comisiilor tehnice din cadrul Comisiei de 
porumbei vor elabora regulamente de funcționare care vor respectă prevederile 
statutului  F.N.C.P.P.A.M. România, ale  prezentului regulament, precum și ale 
celorlalte  regulamente ale   F.N.C.P.P.A.M. România. 
 

Capitolul 5- Dispoziții finale 
 
5.1. Prezentul regulament de funcționare vine în concordanță cu prevederile și 
normele statutare ale F.N.C.P.P.A.M. România și reglementează activitatea 
columbofilă a tuturor membrilor F.N.C.P.P.A.M. România . 
5.2. Toți membri F.N.C.P.P.A.M. România sunt obligați să respecte prevederile 
prezentului regulament de funcționare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
              25.06.2019                                      Președinte al Comisiei  de Porumbei 
                                                                             a  F.N.C.P.P.A.M. România 
                                                                               CIUREA  MARIUS 
                                                                                                                                      
 

http://www.fncppamr.ro/

