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PROCES VERBAL
Încheiat azi, 22.04.2012, cu ocazia întrunirii C.N.J.D.A.L. a U.C.P.R. cu următoarea ordine de zi:
1. Completarea componenţei C.N.J.D.A.L., ca urmare a retragerii domnului Dobre Ionuţ Răzvan
din comisie, ca urmare a adresei nr. 94/18.04.2012.
2. Alegerea vicepreşedintelui C.N.J.D.A.L.
3. Analiza sesizării domnului Simion Bogdan, înregistrată cu numărul 77/05.04.2012.
4. Exprimarea unui punct de vedere cu privire la adresa domnului Simion Bogdan către Consiliul
Director, înregistrată cu numărul 79/05.04.2012.
5. Reanalizarea probelor care au dus la excluderea domnului Simion Bogdan şi a clubului Natural
Vulcana Pandele din U.C.P.R. şi înaintarea unui Raport către Consiliul Director cu privire la aspectele
constatate.
6. Clarificarea aspectelor consemnate în Procesul Verbal al Adunării Generale a U.C.P.R. cu
privire la opoziţia domnului Simion Bogdan la decizia de excludere a dumnealui şi a clubului Natural
Vulcana Pandele din U.C.P.R.

1. Eana Gabriel, în calitate de preşedinte al C.N.J.D.A.L., nominalizează în funcţia de membru al
comisiei, în locul rămas vacant prin retragerea domnului Dobre Răzvan Ionuţ, pe domnul Dorobanţu
Bogdan Florinel, membru al clubului Muscel Câmpulung, asistent medical şi absolvent al Facultăţii de
Psihologie.
2. C.N.J.D.A.L., constituită din 7 membri, conform prevederilor art. 20 din Statutul U.C.P.R., se
întruneşte pentru a desemna vicepreşedintele.
Dintre cei 7 membri ai comisei, sunt prezenţi un număr de 5, comisia fiind astfel statutară.
Domnul Eana Gabriel îl propune pentru funcţia de vicepreşedinte pe domnul Rădulescu Mihai. Cu
unanimitate de voturi, domnul Rădulescu Mihai a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al C.N.J.D.A.L.
3. În urma sesizării depuse de către domnul Simion Bogdan către C.N.J.D.A.L., înregistrată cu
numărul 77/05.04.2012, membrii comisiei constată că domnul Ofiţeru Gheorghe se face vinovat în fapt
de comportament indecent în cadrul şedinţei Adunării Generale de Alegeri a U.C.P.R., iar în drept de
încălcarea art. 32 din Statutul U.C.P.R., care prevede obligaţia membrilor columbofili de a respecta
imaginea şi prestigiul U.C.P.R.

Domnul Rădulescu Mihai, propune sancţionarea domnului Ofiţeru Gheorghe cu avertisment
scris, propunerea fiind aprobată cu unanimitate de voturi. Decizia va fi transmisă domnului Ofiţeru
Gheorghe în termen de 5 zile de la data emiterii, se va preciza termenul de contestaţie şi instanţa la care
poate depune contestaţia, de acest aspect urmând să se ocupe secretariatul uniunii.
4. Cu privire la solicitarea domnului Simion Bogdan de introducere în clasamentele generale
pentru anul 2011, a rezultatelor dumnealui şi ale clubului Natural Vulcana Pandele, având în vedere
dispoziţiile sentinţei comerciale 446/24.01.2012, emisă de Judecătoria Târgovişte, la propunerea
domnului Eana Gabriel, membrii C.N.J.D.A.L. votează cu 4 voturi pentru şi 1 abţinere, reintroducerea în
clasamentele generale a domnului Simion Bogdan.
În acest sens propunem Consiliului Director al U.C.P.R., emiterea unei decizii prin care rezultatele
domnului Simion Bogdan să fie publicate fie printr-o erată în Catalogul Expoziţiei Naţionale a U.C.P.R., fie
prin publicarea online a acestui catalog pe site-ul uniunii. În acelaşi timp considerăm că trebuie acordate
retroactiv toate trofeele pe care domnul Simion Bogdan le-a câştigat în plan sportiv în competiţiile
sportiv-columbofile derulate sub egida U.C.P.R. în anul 2011.
5. Cu privire la solicitarea domnului Simion Bogdan, de a reanaliza probele care au dus la
excluderea sa şi a clubului Natural Vulcana Pandele din U.C.P.R., membrii C.N.J.D.A.L. constată
următoarele:
- în ceea ce priveşte propunerea de excludere a clubului Natural Vulcana Pandele, membrii
C.N.J.D.A.L. consideră că judecata a fost efectuată cu rea-credinţă, nerespectându-se raportul dintre
gravitatea abaterii şi sancţiunea disciplinară aplicabilă, propunerea de excludere fiind făcută fără temei
legal.
Faţă de aceste aspecte, C.N.J.D.A.L. a U.C.P.R. propune anularea deciziei de excludere a clubului
Natural Vulcana Pandele, deoarece prin această măsură au fost lezate interesele membrilor columbofili
ai acestui club, care nu au avut niciun grad de vinovăţie.
Cu privire la solicitarea domnului Simion Bogdan de a reanaliza probele care au dus la excluderea
dumnealui, membrii C.N.J.D.A.L., consideră că nu sunt în măsură sa ia o decizie în acest moment,
deoarece nu au avut acces în timp util la înscrisurile premergătoare şedinţei A.G. din 22.10.2011.
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