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Nr. 165/21.04.2020 

 

Către: Federația Națională a Crescătorilor de Porumbei din România 

În atenția: domnului Preşedinte ONG (FNCPR) Marius Tunduc 

 

Subscrisa, Federația Română de Sport Columbofil, persoana juridică cu sediul comuna 

Tunari, str. 1 Decembrie nr. 198, jud. Ilfov, având CIF 27224140, prin reprezentat legal, Ioan 

Zavate, în calitate de Președinte, 

 

Având în vedere: 

- postarea live din data de 15.04.2020, publicată în cadrul platformei de socializare 

Facebook pe pagina www.facebook.com/fncpr/, la adresa web: 

https://www.facebook.com/fncpr/videos/575146440065092/; 
- că în cadrul postării live menționate mai sus sunt cuprinse derapaje verbale și acte de 

denigrare grave asupra Federației Române de Sport Columbofil, forum tutelar al 

sportului columbofil din România, prin jigniri cum ar fi „defuncta F.R.S.C”, 

„Federația fără membrii”, „pseudo-Federație”; 
- că prin postarea menționată mai sus sunt aduse domnului Președinte Ioan Zavate 

acuzații grave și fără fundament, cum ar fi, „milițian securist” și „caricatură” și că 
- prin postarea live din data de 15.04.2020 se aduce atingere reputației subscrisei; 

 

Întrucât: 

- dispozițiile art. 72 din Codul Civil consacră dreptul oricărei persoane la respectarea 

demnității sale și interzice orice atingere adusă onoarei și reputației unei persoanei; 
- conform prevederilor art. 252 din Codul Civil „Orice persoană fizică are dreptul la 

ocrotirea valorilor intrinseci ființei umane, cum sunt viața, sănătatea, integritatea 

fizică și psihică, demnitatea, intimitatea vieții private, libertatea de conștiința, creația 

științifică, artistică, literară sau tehnică.”, aceste drepturi fiind aplicabile și în cazul 

persoanelor juridice conform dispozițiilor art. 257 din Codul Civil; 
 

prin prezenta 

 

NOTIFICARE 
 

vă solicităm ca în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de  24 de ore de la primirea 

prezentei, să procedați la ștergerea postării live din data de 15.04.2020, publicată în 

cadrul platformei de socializare Facebook, respectiv 

https://www.facebook.com/fncpr/videos/575146440065092/ și să adresați public scuze pe 

site-ul oficial Fncpr pentru atingerile aduse demnității, onoarei și reputației atât 

Federației Române de Sport Columbofil, cât și domnului Președinte Ioan Zavate. 
 

În cazul în care nu veţi da curs prezentei notificări, ne vedem nevoiți să apelăm la forța 

coercitivă a statului și la sesizarea autorităților competente pentru respectarea drepturilor 

subscrisei. 

 Referitor la cele menționate de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român, privind 

utilizarea neautorizată a drepturilor Mișcării Olimpice, vă aducem la cunostintă urmatoarele: 

http://www.facebook.com/fncpr/
https://www.facebook.com/fncpr/videos/575146440065092/
https://www.facebook.com/fncpr/videos/575146440065092/
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     Federația Română de Sport Columbofil, federație națională, singura instituție 

coordonatoare a sportului columbofil oficial în România, se poziționează foarte transparent și 

susține oficializarea sportului columbofill la nivel international.  

     Acest obiectiv nu se poate realiza decât dacă Federația Columbofilă Internațională 

devine membru  activ al  Comitetul Olimpic Internațional, fără finalizarea acestui 

demers sportul columbofil la nivel internațional nu se  poate ridica în mod oficial  și nu 

poate utiliza drepturile pe care la conferă Mișcarea Olimpică.  

 

Cu stima, 

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SPORT COLUMBOFIL 

reprezentată legal  

prin domnul Ioan ZAVATE  

în calitate de Preşedinte. 

                   
 

 

 

 


