Codul de conduita al membrilor UGCPPAMR

Obligatiile membrilor UGCPPAMR
1. Sa respecte prevederilor statutare, ale prevederilor regulamentului de ordine interioara precum si a
deciziilor Adunarii Generale si Prezidiului.
2. Sa sprijine concret activitatea Uniunii sub toate formele, cu mijloacele si resursele umane si materiale
de care dispune prin exercitarea tuturor atributiunilor în scopul asigurarii unui climat propice realizarii
scopurilor propuse.
3. Mentinerea unei imagini nepatate a Uniunii prin actiuni care sa creasca prestigiul Uniunii sau care sa nu
lezeze prestigiul Uniunii.
4. Sa militeze pentru intretinerea unei atmosfere placute de lucru, prietenesti, sesizand orice incercare de a
denigra unii membri sau activitatea colegilor membri ai Uniunii, informand Prezidiul despre asemenea
tendinte.
5. Sa dea dovada de un comportament civilizat caracterizat prin respectul celorlalti membri ai uniunii, fara
adresarea de insulte, jigniri sau gesturi obscene colegilor din Uniune sau calomnierea acestora atat in
cadrul reuniunilor Uniunii cat si in afara acestora.
6. Sa nu tulbure ordinea publica in cadrul sedintelor adunarii generale, prin vociferari, impiedicarea
luarilor de cuvant, luarea de cuvant fara acordul presedintelui de sedinta sau a inlocuitorului lui legal.
7. Sa se conformeze cerintelor de ordine interioara si sanitar veterinara in cadrul expozitiilor si targurilor
de profil evitand aducerea in cadrul acestor manifestari de animale bolnave, nevaccinate sau cu semne
clinice de boala sau aducerea in pavilionul expozitional a altor animale decat cele comunicate si aprobate
de catre organizatori.
8. Sa nu falsifice fisele de arbitraj cu scopul inducerii in eroare a publicului vizitator sau obtinerii de
avantaje.
9. Sa nu falsifice documentele de origine a animalelor si pasarilor prin prezentarea de certificate de origine
false, necuprinse in registrul genealogic.
10. Sa nu inlocuiasca sau sa nu sustraga animale sau pasari, furaje si alte bunuri din cadrul expozitiilor.

Nerespectarea obligatiilor mai sus–mentionate reprezinta abateri si se sanctioneaza dupa
cum urmeaza:
1. AVERTISMENTUL – este sanctiunea prin care presedintele Uniunii ii atrage atentia unui membru
asupra incalcarii normelor de convietuire stabilite prin statut si ragulamente interne, cu un grad de pericol
redus, scopul sanctiunii fiind de a obtine corectarea carentelor de comportament.
2. MUSTRAREA scrisa – este o sanctiune mai severa, care se aplica membrilor care comit abateri in
mod repetat, refuza sa isi asume un comportament civilizat si nu isi asuma in mod constient normele de
comportament.
3. SUSPENDAREA temporara a dreptului de participare la expozitiile nationale sau la concursurile
nationale de zbor pentru un interval de 1-3 editii – se aplica membrilor Uniunii care nu respecta
regulamentele concursurilor de zbor si expozitiilor la nivel national, normele de ordine interioara si
masurile sanitar veterinare cu caracter profilactic precum si membrilor Uniunii care se afla la a doua
mustrare scrisa.
4. EXCLUDEREA din uniune – este sanctiunea care se aplica membrilor Uniunii care nu recunosc
statutul acesteia, nu accepta sa respecte regulamentele de ordine interioara, aduc prejudicii de imagine sau
cauzeaza pagube materiale sau morale Uniunii sau membrilor acesteia, sau practica in mod public actiuni
denigratoare la adresa Uniunii.
5. ACTIUNEA in instanta competenta – pentru savarsirea de fapte contraventionale sau cu caracter
infractional.

Avertismentul se aplica de catre Presedintele Uniunii, mustrarea scrisa si suspendarea temporara sunt
hotarate numai de Prezidiu cu avizul Comisiei de disciplina, in timp ce excluderea si actiunea in instanta
sunt hotarate numai de Adunarea generala a Uniunii.

Contestatii
Orice membru al Uniunii nemultumit de sanctiunea primita sau de motivarea ei poate depune o contestatie
scrisa la Comisia de disciplina a Uniunii, urmand sa i se trimita un raspuns in scris in termen de 30 de zile
de la primirea respectivei contestatii.

Codul de conduita al persoanele cu functii alese in UGCPPAMR

Obligatiile persoanelor cu functii executive si ale membrilor comisiei de cenzori
1. Sa execute cu buna credinta atributiile stabilite in statutul Uniunii si regulamentele interne.
2. Sa dea dovada de transparenta decizionala, sa nu ascunda fapte si fenomene negative in fata adunarii
generale, sa nu distruga probe.
3. Sa nu faca abuz in aplicarea sanctiunilor disciplinare aplicate membrilor, prin falsificarea datelor,
neacordarea dreptului la aparare, prezentarea de date, acuzatii si informatii false.
4. Sa nu gestioneze in mod fraudulos patrimoniul Uniunii, cu scopul sustragerii de fonduri si bunuri
materiale din patrimonial acesteia
5. Sa nu tolereze si sa sancioneze abaterile disciplinare, sa nu dea dovada de tratament discriminatoriu
aplicat membrilor Uniunii sau de atitudine partinitoare.
6. Sa solutioneze cererile si petitiile adresate de catre membrii Uniunii cu respectarea statutului, a
regulamentelor interne si hotararilor adunarii generale.
7. Sa prezinte adunarii generale rapoartele prevazute de statut.
8. Sa nu angajeze juridic Uniunea in contracte si raporturi dezavantajoase sau pentru care nu exista
acordul Adunarii generale.
9. Sa nu aduca prejudicii materiale si de imagine membrilor Uniunii prin alte fapte administrative.
10. Sa dea dovada de fermitate in aplicarea statutului, a regulamentelor interne si a hotararilor Adunarii
generale.

Nerespectarea obligatiilor mai sus–mentionate reprezinta abateri si se sanctioneaza dupa
cum urmeaza:
1. REVOCAREA din functie – este sanctiunea care se aplica persoanelor cu functii executive si
membrilor comisiei de cenzori care incalca prevederile codului de conduita.
2. EXCLUDEREA din Uniune – este sanctiunea care se aplica persoanelor cu functii executive si
membrilor comisiei de cenzori care aduc prejudicii de imagine sau cauzeaza pagube materiale sau morale
Uniunii sau membrilor acesteia sau practica in mod public actiuni denigratoare la adresa Uniunii .
3. ACTIUNEA in instanta competenta – pentru savarsirea de fapte contraventionale sau cu caracter
infractional.
Cele trei sanctiuni de mai sus sunt hotarate numai de Adunarea generala a Uniunii.

Contestatii
Orice persoana cu functie executiva sau membru al comisiei de cenzori a Uniunii nemultumit de
sanctiunea primita sau de motivarea ei poate depune o contestatie scrisa la Comisia de disciplina a
Uniunii, urmand sa i se trimita un raspuns in scris in termen de 30 de zile de la primirea respectivei
contestatii.

Abateri de la codul de conduita al UGCPPAMR

Abateri de la codul de conduita ale membrilor UGCPPAMR
1. Nerespectarea prevederilor statutare, a prevederilor regulamentului de ordine interioara sau a deciziilor
Adunarii Generale si Prezidiului.
2. Desfasurarea de actiuni care sa impiedice buna functionare a Uniunii..
3. Desfasurarea de actiuni care sa lezeze prestigiul Uniunii.
4. Intretinerea unei atmosfere neplacute de lucru, tensionate, favorizand denigrarea unor membri sau
activitatea colegilor membri ai Uniuni, fara informarea Prezidiului despre asemenea tendinte.
5. Comportament necivilzat caracterizat prin lipsa de respect, adresarea de insulte, jigniri sau gesturi
obscene colegilor din Uniune sau calomnierea acestora atat in cadrul reuniunilor Uniunii cat si in afara
acestora.
6. Tulburarea ordinii publice in cadrul sedintelor adunarii generale, prin vociferari, impiedicarea luarilor
de cuvant, luarea de cuvant fara acordul presedintelui de sedinta sau a inlocuitorului lui legal.
7. Refuzul de a se conforma cerintelor de ordine interioara si sanitar veterinara in cadrul expozitiilor si
targurilor de profil cum ar fi aducerea in cadrul acestor manifestari de animale bolnave, nevaccinate sau
cu semne clinice de boala sau aducerea in pavilionul expozitional a altor animale decat cele comunicate si
aprobate de catre organizatori.
8. Falsificarea fiselor de arbitraj cu scopul inducerii in eroare a publicului vizitator sau obtinerii de
avantaje.
9. Falsificarea documentelor de origine a animalelor si pasarilor prin prezentarea de certificate de origine
false, necuprinse in registrul genealogic.
10. Inlocuirea sau sustragerea animalelor sau pasarilor, furajelor si a altor bunuri din cadrul expozitiilor.

Abateri de la codul de conduita ale persoanelor alese in functii executive si ale membrilor
comisiei de cenzori
1. Executarea cu rea credinta sau neexecutarea atributiilor stabilite in statutul Uniunii si regulamentele
interne.
2. Lipsa de transparenta decizionala, ascunderea unor fapte si fenomene negative in fata adunarii
generale, distrugerea de probe.
3. Abuz in aplicarea sanctiunilor disciplinare aplicate membrilor, prin falsificarea datelor, neacordarea
dreptului la aparare, prezentarea de date, acuzatii si informatii false.
4. Gestionarea frauduloasa a patrimoniului Uniunii, cu scopul sustragerii de fonduri si bunuri materiale
din patrimonial acesteia
5. Tolerarea si nesanctionarea abaterilor disciplinare, tratament discriminatoriu aplicat membrilor Uniunii,
atitudine partinitoare.
6. Refuzul de a solutiona cererile si petitiile adresate de catre membrii Uniunii sau solutionarea acestora
fara respectarea statutului, a regulamentelor interne si hotararilor adunarii generale.
7. Refuzul de a prezenta adunarii generale rapoartele prevazute de statut.
8. Angajarea juridica a Uniunii in contracte si raporturi dezavantajoase sau pentru care nu exista acordul
Adunarii generale.
9. Alte fapte administrative menite sa aduca prejudicii materiale si de imagine membrilor Uniunii.
10. Lipsa de fermitate in aplicarea statutului, a regulamentelor interne si a hotararilor Adunarii generale.

