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INFORMARE 
În atenția membrilor Adunării Generale a U.C.P.R. 

 
 

03 Mai 2012 
 
 

Pentru clarificarea unor neînțelegeri ivite cu ocazia emiterii comunicatului 

C.N.J.D.A.L. a U.C.P.R. din data de 02 Mai 2012, referitor la intenția domnului 

Simion Bogdan de a-și retrage plângerile formulate în dosarele cu uniunea, se 

precizează următoarele: 

1. La votul solicitat de C.N.J.D.A.L., participă membrii Adunării Generale 

(conform normei de reprezentare) existenți la data la care a fost luată hotărârea 

ce-l privește pe domnul Simion Bogdan și clubul Natural Vulcana Pandele. 

2. Rezultatul votului va fi menționat într-un proces verbal ce se va încheia la 

07.05.2012, orele 16:00, de o comisie formată din Balica Răzvan – Prim-

vicepreședinte, Eana Gabriel – Președinte C.N.J.D.A.L., Aurel Tudor – secretar 

general și 2 membri columbofili.  

Nu se va face cunoscut rezultatul votului (în scris) și nu se vor elibera 

documente cu referire la acest lucru decât după derularea și obținerea acordului 

scris dat în fața organelor competente, de renunțare la dosare din partea 

domnului Simion Bogdan. Orice altă activitate contrară va duce la nulitatea 

voturilor, iar acestea vor fi distruse de comisia desemnată. 

3. Până în momentul când U.C.P. se va afla în posesia documentelor din 

care rezultă că domnul Simion Bogdan renunță la acțiunile sale sau eventuale alte 

acțiuni îndreptate împotriva uniunii sau a membrilor săi în probleme legate de 

activitatea sportiv-columbofilă sau au legătură cu aceasta, uniunea se va prezenta 
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în procesele aflate pe rol, dar nu va pleda atât timp cât se îndeplinesc condițiile 

impuse (nu se prezintă nici domnul Simion Bogdan sau reprezentantii acestuia). 

În caz de nerespectare a celor menționate se revine la starea existentă la data 

comunicatului C.N.J.D.A.L. 

 

 
Președinte U.C.P.R., 

Mihai DINU 

 


