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COMUNICAT C.N.S. 
11.15.2012 

 
 Fata de contestatia d-lui Plavitu Liviu privitoare la comunicatul CNS postat pe site-ul UCP in 

data de 03.11.2012 precizam urmatoarele: 

- asa cum am mentionat si in comunicatul anterior, membrii care au plecat din cadrul UCP in 

cursul anului competitional catre o alta federatie, au incalcat prevederile art. 4, art. 6 lit a si art. 4 

lit. b – reguli speciale din RNS, deoarece nu au jucat pe parcursul intregului an competitional 

acolo unde si-au achitat cotizatia ca membri UCP; 

- astfel, intrucat membrii respectivi au jucat in cadrul aceluiasi an competitional, un sezon 

(maturi) la o uniune si alt sezon (pui) la alta uniune, intra sub incidenta art. 23 din Statutul UCP, 

potrivit caruia “….Afilierea unui membru columbofil la mai multe asociatii sau cluburi columbofile 

este interzisă şi se pedepseşte disciplinar, cu suspendarea pe tot sezonul competiţional, 

retrăgându-i-se licenţa….”, articol care prin coroborare cu art. 34 din Statut “Orice membru 

columbofil, asociatie, club, persoane afiliate pot face obiectul unei pedepse disciplinare (excludere, 

suspendare, vot de blam, avertisment, amendă) dacă nu respectă statutul, regulamentele, codul 

columbofil, deciziile etc” a permis luarea deciziei de catre membrii CNS de a nu mai acorda niciun 

trofeu sportiv in cadrul Expozitiei Nationale a UCP organizata in perioada 14 – 16 decembrie 2012, 

fostilor membrii columbofili care au incalcat prevederile mai sus mentionate. 

- in ceea ce priveste recalcularea rezultatelor invocata de catre dl Plavitu Liviu, o asemenea 

decizie nu poate fi pusa in discutie, avand in vedere ca niciun membru dintre cei aminititi nu au 

incalcat prevederile art. 85 din RNS, in cuprinsul caruia sunt prevazute in mod explicit toate 

cazurile in care se pot anula rezultatele unui crescator atat pe etapa cat si pe intreg anul 

competitional. De asemenea nu i se poate imputa niciunui membru ca ar fi incercat sa eludeze 

prevederile RNS (conf. definitie dex : “a eluda” = a actiona in mod constient, a evita in mod 

intentionat, voit, pentru a schimba un rezultat).  

Insa de incalcarea prevederilor art. 85 pct. 25 din RNS “Activităti si omisiuni "columbofile" 

interzise sub sanctiunea de anulare rezultate  - Orice altă încercare de eludare a prezentului RNS”, 

poate fi acuzat insusi dl Plavitu Liviu, care in calitatea pe care o detine, aceea de presedinte de 
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club columbofil, ar fi trebuit sa cunoasca atat statutul cat si regulamentul UCP, sa ia masuri la 

nivelul clubului cu cei care au incalcat aceste reguli  iar deciziile sa le transmita CNS si CNJDAL si sa 

nu incerce prin diverse tertipuri sa-si aroge niste rezultate care nu-i apartin, adica prin inlaturarea 

unor membrii din clasament sa-si imbunatateasca in mod artificial si total nereal rezultatele 

detinute in prezent.  

De asemenea consideram ca prin afirmatiile facute cu privire la presedintele UCP si presedintele 

CNS, potrivit carora acestia “iau decizii la intamplare dovedind lipsa de profesionalism…” sau ca 

“sanctiunile dictate sunt inventate”, dl Plavitu Liviu se face vinovat de incalcarea prevederilor art. 

32 din statut potrivit carora printre obligatiile membrilor UCP se regaseste si aceea de a respecta 

si apara imaginea si prestigiul U.C.P., precum si ale organelor de conducere a acesteia. In ceea ce 

priveste solicitarea demisiilor celor doi (presedinte UCP si presedinte CNS) “in mod oficial” de 

catre acelasi domn Plavitu Liviu, ii reamintim acestuia ca persoanele la care dansul face referire, 

au fost alese prin vot secret si democratic cu majoritate de voturi de catre membrii delegati ai 

Adunarii Generale a UCP, iar in conf. cu prevederile art. 11 din statut “Deciziile A.G. sunt 

obligatorii pentru toţi membrii, inclusiv pentru cei absenţi sau opozanţi.”  

 Fata de cele prezentate rugam CNJDAL sa dispuna masurile ce se impun. 

 
 

PRESEDINTE C.N.S., 
Cristian BAIASOIU 

 


