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PROCES VERBAL  
 
 

Încheiat azi 01.05.2012, cu ocazia ședinței Consiliului Director al 

U.C.P.R. La ședință au participat un număr de 8 (opt) membri, a lipsit domnul 

Mihai Nicoară. 

Ordinea de zi cuprinde:  

1. Analiză asupra Raportului de Inspecție Fiscală nr. F-PH 169 / 

11.04.2012, Decizia de impunere nr. F-PH 174 / 11.04.2012, Decizia privind 

nemodificarea bazei de impunere nr. F-PH 175 / 15.04.2012 și Dispoziția 

privind măsurile stabilite de organele de inspecție fiscală Prahova. 

 2. Analiza stadiului privind demersurile pentru zborurile din Ucraina – 

puncte de vedere Voinescu Mircea și Rasoveanu Florin.  

3. C.N.S. – concluzii desprinse din analiza protocoalelor și a planurilor 

de zbor 2012 – prezintă președinte C.N.S. Baiașoiu Cristian. 

4. Stadiul și modul de soluționare a unor contestații din partea membrilor 

columbofili din cadrul U.C.P.R. 

5. Prezentarea materialelor – concluzii care au stat la baza P.V. din 

ședința C.N.J.D.A.L. din data de 28.04.2012 și postat pe site-ul U.C.P. 

6. Diverse – revista, decizie inventar. 

 

Domnul Dinu Mihai aduce la cunoștință conținutul ordinii de zi, 

precizând modul de analizare al punctelor puse în discuție. 

I se dă cuvântul domnului Voinescu Mircea, care precizează că până pe 

27.07.2012 există aprobare scrisă pentru efectuarea zborurilor cu lansare din 

Ucraina. A avut contacte cu personalități ale conducerii columbofile ucrainiene 
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care ne-au asigurat de obținerea aprobărilor pentru efectuarea zborurilor din 

Ucraina. 

U.C.P.R. va face demersurile necesare pentru ieșirea prin vama Reni, 

adresă ce va fi înaintată la D.S.V. București. – răspunde domnul Rasoveanu 

Florin. 

Domnul Rasoveanu Florin a discutat cu Dima din Moldova și acesta a 

promis că în săptămâna 01-08.06.2012 va veni cu aprobarea pentru zborurile 

din Republica Moldova. 

Domnul Dinu Mihai – pentru o siguranță și certitudine pentru realizarea 

lansărilor de porumbei din Ucraina, opinează pentru menținerea ambelor relații 

cu reprezentanții celor două federații din Ucraina. 

Până la soluționarea problemei, rămân valabile punctele de trecere a 

vămii pentru care există aprobare. 

Domnul Dinu Mihai pune în discuție situația controlului încheiat de 

finanțe ca urmare a controlului de fond. 

Se propune plata sumei de diferență în termen legal aprobat în 

unanimitate de voturi și începând cu anul curent se va solicita organelor fiscale 

control de fond, responsabilitatea demersului revenindu-i contabilului. 

I se dă cuvântul domnului Baiașoiu Cristian care informează că au fost 

întocmite planurile de zbor și protocoalele pentru 2012 de către toate cluburile  

neexistând probleme deosebite. 

I se dă cuvântul domnului Eana Gabriel care informează cu privire la 

propunerile formulate privind sancțiunea dată domnului Ofițeru Gheorghe și 

propunerea privind pe domnul Simion Bogdan 

La data de 15 august cele două comisii juridice să prezinte probele 

pentru sancțiunile date lui Simion Bogdan și clubul Natural Vulcana Pandele. 

Până la 15 august 2012 C.N.J.D.A.L. va prezenta Codul Columbofil și 

regulamentul de funcționare al comisiei C.N.J.D.A.L. 

De asemenea domnul Eana Gabriel va întocmi raportul de analiză al 

dosarului Natural Vulcana Pandele – Simion Bogdan. 

Materialele respective vor fi puse și la dispoziția vechii comisii care își 

va susține punctul de vedere. 



Se aprobă componența comisiei de inventariere formată din: 

- Nicoară Mihai – președinte; 

- Tudor Aurel – secretar; 

- Lazăr Luminița – contabil. 

Toate propunerile făcute în cadrul ședinței au fost aprobate în 

unanimitate de voturi, de asemenea concluziile desprinse din analiza 

subiectelor ce au constituit ordinea de zi au fost aprobate în unanimitate de 

voturi. 

Pentru realizarea revistei, după expirarea contractului se va face o nouă 

licitație și se vor stabili condițiile de realizare. 

 
Consiliul Director al U.C.P.R. 

                    


