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Răspuns la adresele formulate de Pre şedintele C.N.S. al U.C.P.R. dl. 

Dumitru Victor, precum şi de dl. Baia şoiu Cristian şi dl. Petre Nicolae,  
în calitate de organizatori de concursuri 

 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 16, pct. (a) din Statutul U.C.P.R., „Preşedintele 
coordonează şi verifică întreaga activitate a tuturor organelor alese de către Adunarea 
Generală şi activitatea altor organe de execuŃie sau control.” În consecinŃă, conform 
Statutului, Preşedintele Comitetului NaŃional Sportiv se subordonează Preşedintelui 
Consiliului Director al U.C.P.R. 
 
În conformitate cu prevederile art. 7, lit. (a) din Regulamentul NaŃional Sportiv, „C.N.S. 
vizează spre neschimbare planurile de zbor ale cluburilor, iar după vizare acestea vor fi 
afişate pe site-ul oficial al Uniunii.” 
 
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. 3 din Regulamentul NaŃional Sportiv, 
„programul de concursuri poate fi modificat la maxim două etape de concurs în sezonul 
cu porumbeii maturi şi o singură dată în sezonul cu puii.” 
 
În urma solicitării venite din partea organizatorilor de concursuri Baiaşoiu Cristian şi 
Petre Nicolae, solicitare care a primit aviz favorabil din partea preşedintelui C.N.S. al 
U.C.P.R., îl înştiinŃăm pe acesta din urmă că aprobarea nu a fost dată în cadrul unei 
şedinŃe C.N.S. legal convocate şi întrunite, neputând fi vorba astfel de prezenŃă şi 
cvorum din partea membrilor C.N.S. De asemenea, în speŃa de faŃă, Preşedintele C.N.S 
se află într-un conflict de interese, având în vedere aderarea clubului al cărui membru 
este la planul de zbor mai sus amintit.  
 
În adresa formulată de domnii Baiaşoiu Cristian şi Petre Nicolae, care a primit numărul 
de înregistrare 429 / 08.06.2018, nu se verifică argumentul potrivit căruia unghiul de 
lansare corespunzător localităŃii TvardiŃa este acelaşi cu unghiul de zbor corespunzător 
localităŃii DunavăŃ. Se cunoaşte faptul că vântul influenŃează ierarhia clasamentului pe 
lansare, în cazul localităŃii TvardiŃa fiind „dezavantajată” gruparea domnului Petre 
Nicolae, respectiv clubul 3/2 Schitu Goleşti.  
 
Drept urmare, se va convoca în regim de urgenŃă o şedinŃă comună Consiliu Director – 
Comitet NaŃional Sportiv al U.C.P.R., acesta urmând să prezinte raportul de activitate al 
C.N.S. de la prima şedinŃă de omologare a dosarelor de concurs şi până la data 
prezentului comunicat.  
 
 



 
 
 
 
De asemenea, C.N.S. va prezenta procesul-verbal de şedinŃă în care a fost aprobată 
schimbarea localităŃii de lansare din planul de zbor (din TvardiŃa în DunavăŃ), nu 
printscreenuri de pe reŃele de socializare.  
 
În raportul de activitate al C.N.S. vor fi incluse şi concluziile rezultate în urma şedinŃei de 
omologare a primei etape de concurs, când urma să se facă prevenŃia apariŃiei unor 
eventuale greşeli din partea tehnicilor-sportivi în alcătuirea dosarului final al unei etape.  
 
Ataşăm prezentului comunicat adresa înaintată către secretariatul U.C.P.R. de către 
domnul Dumitru Victor, Preşedinte C.N.S. al U.C.P.R., precum şi adresele formulate de 
domnii Baiaşoiu Cristian şi Petre Nicolae, în calitate de organizatori de concursuri, 
pentru o bună şi corectă informare.  
 
 
Având în vedere cele întâmplate în anii anteriori referitor la activitatea C.N.S., voi 
monitoriza personal activitatea acestei comisii sportive pentru respectarea R.N.S., 
pentru siguranŃa rezultatelor tuturor crescătorilor şi pentru securizarea concursurilor 
columbofile. 
 
Cu stimă şi consideraŃie, 
 
 

Preşedinte interimar U.C.P.R. 
Bondilă Emil 

 
 



 





 


