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C Ă T R E 
CLUBURILE SEMNATARE MEMORIU 07.05.2012 

 
 In urma analizarii memoriului postat in data de 07.05.2012 pe site-ul UCP, membrii 

CNS au concluzionat urmatoarele: 

- memoriul a fost inaintat UCP de catre 10 cluburi din Dambovita (dintre care cel putin 

2 cluburi nu functioneaza in cadrul UCP – Sacuieni si Comisani, membre ale UCP fiind 

cluburile Viitorul Sacuieni si Victoria Comisani) si “cluburi din jud. Prahova” (???), ceea ce 

reprezinta aproximativ 10% din efectivul uniunii (atat ca membrii cotizanti cat si ca nr. de 

cluburi); 

- cluburile semnatare doresc renuntarea de catre CNS a stabilirii orei pentru lansarea 

intarziata la derby-ul organizat de UCP (Donets’k - UK), insa omit faptul ca “lansarea 

intarziata” a fost stabilita de catre Adunarea Generala a UCP in sedinta din data de 

22.01.2011 (vezi art. 5 din Hotararea A.G. a UCP nr. 23/22.01.2011 – pe site-ul UCP). 

Precizam ca o hotarare a Adunarii Generale nu poate fi revocata sau modificata decat cu 

acordul Adunarii Generale, cu atat mai mult cu cat in sedinta din 25.02.2012 hotararea 

respectiva a fost mentinuta si pentru anul 2012 (singurele modificari aduse acesteia se refera 

la premierea pe 3 zone si stabilirea a 3 centre de imbarcare pentru zonele respective, care 

urmeaza a fi stabilite de CNS). Conf. art. 11 alin. 3 din Statut, hotararile Adunarii Generale 

sunt obligatorii pentru toti membrii, inclusiv pentru cei absenti sau cei opozanti. Insa conf. 

art. 11 alin 5 din statut, semnatarii memoriului au posibilitatea convocarii unei Adunari 

Generale extraordinare pe baza cererii scrise formulate de 2/3 din membrii UCP, cu 

mentionarea motivului cererii, si in urma convocarii in sedinta respectiva, cu acordul 

membrilor delegati prezenti, hotararea privitoare la lansarea intarziata poate fi revocata. 

- asa cum prevede Statutul UCP si cum s-a stabilit in sedintele Adunarilor Generale a 

UCP (din 2011 si 2012), membrii CNS au rolul de a fixa ora efectiva a lansarii intarziate.  

Consideram ca este destul de bizar faptul ca memoriul respectiv a fost transmis de o 

parte din cluburile avantajate din punct de vedere geografic si care nu au inteles pana in 

prezent ca sansele trebuie sa fie egale pentru toti membrii, pentru ca sportul columbofil se 

practica din pasiune si nu din interes. Semnatarii memoriului sunt de parere ca intrucat 

premierea participantilor la derby se face pe zone, lansarea intarziata “nu mai este 

necesara”, insa pierd din vedere faptul ca exista totusi si un clasament total pe lansare care 

se va lua in calcul pentru campionatul national. Aceeasi semnatari uita ca la orice derby 

national sau international, lansarea este intarziata, motivul constituindu-l tocmai acordarea 

de sanse egale pentru toti participantii(vezi concursul Barcelona cu o traditie de peste 70 de 

ani, vezi concursurile Gdansk, vezi concursul Berlin etc). 

In incheiere dorim sa mentionam ca membrii CNS doresc respectarea cu strictete a 

prevederilor Statutului UCP si ale RNS si nu si-au propus sa incalce aceste prevederi prin 

nesocotirea hotararilor adoptate in Adunarea Generala, avand in vedere ca in conformitate 

cu art. 10 din Statut, Adunarea Generala reprezinta organul suprem de conducere al uniunii.  
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