
 
 

 
 

Sedinta Comitetul Director 
din data de 05.04.2012 

 

 
1. Formarea noului Comitet Director – atribu ţiuni ale comisiilor şi comitetelor în 

conformitate cu prevederile Statutului. 

 

2. Prezentarea comisiilor de lucru ale C.N.S. şi C.N.J.D.A.L. 

Preşedintele Comitetului Naţional Sportiv a informat Comitetul Director al U.C.P., că a 

constituit comisia formată din 16 membri, având în atenţie criteriul ca aceştia să cuprindă 

toate zonele columbofile. De asemenea, domnul Baiaşoiu Cristian - preşedinte C.N.S., a 

convocat membri C.N.S. pentru aprobarea planurilor de zbor, a protocoalelor cât şi alte 

activităţi specifice, pentru data de 08.04.2012 la sediul U.C.P., activităţi la care va participa şi 

vicepreşedintele cu probleme tehnic-sportive, domnul Cercel Lucian. 

Domnul Eana Gabriel, preşedinte C.N.J.D.A.L. a informat că nu a constituit comisia de 

lucru, dar are în atenţie câţiva candidaţi şi în cel mai scurt timp o va comunica atât 

Comitetului Director cât şi membrilor columbofili. 

 

3. Situatia financiar-contabila pentru trimestrul I  2012 si analiza privind 

documentul incheiat de c ătre inspectia financiara a judetului Prahova ca urm are 

a reclama ţiilor formulate de Simion Bogdan. 

Privitor la situaţia financiar-contabilă pe trimestrul I, doamna Luminiţa Lăzărescu, contabil 

U.C.P., a prezentat date şi informaţii din care rezultă că uniunea s-a încadrat din punct de 

vedere al bugetului, fără a exista probleme deosebite. Cu acest prilej, s-a prezentat, urmare 

a controlului efectuat de organe de specialitate sesizate de domnul Simion Bogdan, o 

informare cu privire la rezultatul controlului financiar început cu aproximativ 2 luni în urmă şi 

care a vizat perioada 2006 – 2011, concluzionându-se (fără un proces verbal de încheiere a 

controlului şi numai pe baza discuţiilor cu membri grupului de control) că în perioada 

menţionată, prin omisiuni şi alte activităţi ilegale, U.C.P. a datorat la bugetul de stat 

aproximativ 60.000 ron. Comitetul Director a luat la cunoştinţă de cele prezentate, deciziile ce 

se impun vor fi luate odată cu primirea procesului verbal de control. 
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4. Situatia şi stadiul de solu ţionare ale diferitelor cauze civile sau penale în c are 

este implicat ă uniunea. 

Privitor la această situaţie, domnul avocat Filcea Bogdan, angajat de către U.C.P. prin 

contract de colaborare, a prezentat situaţia dosarelor în care este implicată uniunea versus 

Simion Bogdan, astfel: 

- iniţial au fost 12 procese din care U.C.P. a câştigat 8, patru aflându-se în faza de 

soluţionare (unul este cu privire la Tiţa Mihai). 

După prezentarea datelor din fiecare dosar în parte, cât şi din perspectiva celor 

nesoluţionate, Comitetul Director a hotărât ca domnul avocat Filcea Bogdan să reprezinte în 

continuare U.C.P. în instanţele de judecată, încheindu-se un contract (ca şi până acum) pe 

perioadă limitată de timp. 
 

5. Probleme administrativ-organizatorice. 

Au fost stabilite câteva direcţii în organizarea activităţilor specifice de secretariat, 

funcţionarea site-ului U.C.P., cât şi modul de legătură cu conducerile cluburilor afiliate. 
 

6. Diverse. 

Urmare a primirii pe adresa C.N.J.D.A.L. a unor întâmpinări şi cereri ale domnului 

Simion Bogdan, cu privire la aspecte care au dus la sancţionarea sa atât de către 

Comitetul Director anterior cât şi Adunarea Generală a U.C.P., domnul Eana Gabriel – 

preşedintele C.N.J.D.A.L., urmează a reanaliza, împreună cu membri comisiei de 

specialitate şi a-i răspunde solicitantului în conformitate cu R.N.S. şi Statutul U.C.P. 

  Tot cu această ocazie, comisia de specialitate va analiza şi îşi va spune punctul 

de vedere cu privire la solicitarea domnului Simion Bogdan adresată Comitetului 

Director. 

 Pentru conformitate, atât solicitările cât şi răspunsul, vor fi postate pe site-ul 

U.C.P., pentru o informare la zi şi corectă a membrilor columbofili. 

 Comitetul Director a aprobat deplasarea domnului Voinescu Mircea în Ucraina, 

pentru prelungirea documentelor necesare realizării etapelor de fond pe această 

direcţie. Cu această ocazie se va prezenta mesajul U.C.P. către Federaţia 

Columbofilă din Ucraina şi vor fi înmânate mici atenţii (cupe şi plachete) conducerii 

acesteia. 

 

COMITETUL DIRECTOR AL U.C.P.R. 


