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COMUNICAT 
Consiliul Director al U.C.P.R. 

 
18 Mai 2012 

 
Urmare a şedinţei de lucru din 17.05.2012, cu privire la unele aspecte legate de 

activitatea Comisiei Naţionale Juridice de Disciplină Arbitraj şi Litigii (C.N.J.D.A.L.), Consiliul 

Director a ajuns la următoarele concluzii: 

Cu dorinţa de soluţionare, într-un termen foarte scurt a unor plângeri formulate de 

Simion Bogdan, fost membru al U.C.P.R. (cel puţin până la judecarea pe fond a procesului 

intentat U.C.P.R.), Comisia Juridică condusă de domnul Eana Gabriel în perioada 31.03 – 

15.05 a.c., în cadrul a două şedinţe, a încercat, după părerea multor contestatari, cu rea 

credinţă, subiectivism şi într-o singură direcţie, să-l reabiteze pe Simion Bogdan scop în care 

prin Procesele Verbale postate iar fi furnizat materiale ce puteau fi folosite în procesele sale. 

În aceeaşi direcţie a solicitat prin vot deschis cluburilor să se pronunţe pe speţă, rezultatul 

fiind total defavorabil iniţiativei. 

Consiliul Director analizând situaţia creată precum şi posibile urmări, dispune: 

1. Comisia Juridică îşi va desfăşura activitatea în cadrul U.C.P. în conformitate cu 

atribuţiile ce-i revin conf. Art. 20 şi 21 din Statut şi art. 82, 83, 84 din R.N.S. 

2. Comisia Juridică nu este instanţă de judecată civilă sau penală ci sportiv-

columbofilă, sens în care documentele pe care le va soluţiona vor face trimitere numai şi 

numai la R.N.S. şi Statut. 

3. În cauzele aflate pe rolul diferitelor instanţe sau cele care au fost judecate şi 

soluţionate, C.N.J.D.A.L. va răspunde atunci când interesele uniunii o cer sau la solicitarea 

factorilor competenţi şi numai prin preşedintele U.C.P. sau Consiliul Director. 

4. Consiliul Director aminteşte C.N.J.D.A.L. că o instanţă nu poate reformula, acuza, 

da verdicte împotriva altei comisii ce i-a fost egală ca rang de competenţă şi atribuţiuni. În 
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situaţia dată Adunarea Generală a U.C.P.R. s-a pronunţat, iar Simion Bogdan nemulţumit s-a 

adresat justiţiei deşi art. 33 din Statut prevede altă soluţie. 

5. Consiliul Director crede că membrii C.N.J.D.A.L. nu au analizat cu responsabilitate şi 

atenţie materialul pe baza căruia Adunarea Generală a hotărât, astfel nu ar fi omis unele 

aspecte acuzatoare privindu-l pe Simion Bogdan şi le-ar fi menţionat în Procesele Verbale, 

fapt ce dă şi mai mult impresia de subiectivism sau poate de nepricepere. 

6. Procesul Verbal de şedinţă reprezintă materialul cadru şi nu rechizitoriul sau 

pledoaria comisiei în plângerile date spre rezolvare cu menţiuni şi trimiteri la C.P.P. sau 

C.P.C. Sportul columbofil este simplu şi frumos atunci când respecţi regulile jocului. Atunci 

când eşti dovedit şi ai greşit grav faţă de colectivul columbofil, fii bărbat, supune-te 

majorităţii şi caută prin efort columbofil să te ridici şi să fii acceptat din nou de familia 

columbofilă. A apare alte interese şi principii ce nu au nimic cu sportul, te va duce şi pe tine, 

cel ales să împarţi dreptate, lângă cel ce cu bună ştiinţă a greşit. 

7. Membrii Consiliul Director apreciază că aceste Procese Verbale nu corespund 

criteriilor columbofile şi ca atare nu pot fi avizate, deci exprimă păreri şi concluzii proprii 

Comisiei Juridice şi numai ale sale. Să lăsăm justiţia la care Simion Bogdan a apelat să 

dispună, iar noi ceilalţi indiferent de funcţie şi afinitate să ne supunem hotărârilor sale. 

 

 

PREȘEDINTE U.C.P.R., 
Mihai DINU 

 
 
 
 


