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C A T R E 
Clubul Ghirdoveni 

 d-lui presedinte Stefanescu Ovidiu 
 

Urmare sesizarii dvs. transmisa ulterior aprobarii de catre CNS a transferului celor 8 

membri ai clubului Moreni in cadrul clubului Ghirdoveni, precizam urmatoarele: 

- Solicitarea privitoare la transferul celor 8 membri de la clubul Moreni catre clubul 

Ghirdoveni a fost transmisa la sediul uniunii de catre clubul Moreni, deci era firesc ca si 

raspunsul CNS sa fie adresat acestui club; 

- In adresa transmisa UCP de catre clubul Moreni erau nominalizate 8 persoane (care 

solicitau aprobarea transferului) iar adresa respectiva avea acordul (semnatura si 

stampila) ambelor cluburi (a clubului de la care se transferau – Moreni si a clubului unde 

se transferau – Ghirdoveni); 

- Avand in vedere cele 2 aprobari mentionate anterior, CNS a aprobat transferul celor 8 

membri deoarece acestia nu mai aveau posibilitatea de a beneficia de clasament pe club 

(asa cum au sansa toti ceilalti membrii UCP) intrucat majoritatea membrilor clubului 

Moreni plecasera la alta uniune (nu la alt club), iar membrii ramasi, de altfel loiali UCP, nu 

aveau nicio vina ca nu mai puteau intocmi clasament pe club, desi la momentul incheierii 

protocoalelor aveau aceasta posibilitate, de care acum erau frustrati, cu alte cuvinte nu 

este corect sa pedepsesti niste oameni loiali pentru oportunismul altora.  

In ceea ce priveste faptul ca nu toti cei 8 membri sunt agreati de catre clubul Ghirdoveni, asa 

cum reiese din sesizarea dvs., dorim sa clarificam urmatoarele aspecte: 

- Fiecare club are dreptul, prin hotararea adunarii generale, sa primeasca sau nu un 

membru columbofil in cadrul sau.  

- Intrucat solicitarea clubului Moreni avea ambele aprobari (ale celor 2 cluburi), membrii 

CNS nu au pus la indoiala faptul ca nu ar exista o hotarare a adunarii generale a clubului si 

ca stampila clubului Ghirdoveni a fost pusa in mod fraudulos de catre responsabilul tehnic 

sportiv al aceastuia(asa cum ati precizat in convorbirea telefonica), cu atat mai mult cu cat 

se cunoaste foarte bine faptul ca stampila se afla spre pastrare la presedintele clubului. 

Bineinteles ca in conformitate cu prevederile RNS al UCP, clubul Ghirdoveni are dreptul de 

a primi, in conformitate cu acordul adunarii generale, orice membru dintre cei 8 carora li 

s-a aprobat initial transferul de catre CNS, iar membrii neagreati isi pot cauta un alt club 

care sa fie dispus sa-i primeasca, avand in vedere situatia data. Fata de gafa 

responsabilului tehnic sportiv, comisia de disciplina a clubului dvs. este in masura sa 

stabileasca vinovatia acestuia si in cazul in care exista, sa procedeze in consecinta.  

In incheiere dorim sa subliniem faptul ca membrii CNS considera nefondate si 

resping cu vehementa observatiile dvs. facute in cuprinsul sesizarii prin care incercati 

sa acuzati Comitetul National Sportiv de incalcarea prevederilor Regulamentului 

National Sportiv al UCP. 
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