
PROIECT DE CANDIDATURĂ 

Pentru  functia : 
Președinte al Comisiei Naționale 
de Disciplină din cadrul  U.F.C.R.

Candidat: ȘIPOTEANU RĂZVAN

Experiență: Presedinte AC. COZIA VÂLCEA 2010- prezent, responsabil financiar  în Comitetul Director al FNCPR 
- în present.
Studii: Facultatea de Drept, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

Candidatura mea pentru funcția de președinte al Comisiei Naționale  de Disciplină  în cadrul Consiliului Director al UFCR  
este motivată din dorința de a mă implica în continuare în activitatea Uniunii și de a continua reforma în domeniul 
columbofiliei, începuta în mandatul actualei conduceri.
Propunerile mele  prin acestă candidatură se referă la o noua abordare a relațiilor  dintre  Uniune,  filiale și membrii, în 
contextul asigurării în continuare a  transparenței și corectitudinii în deciziile luate  cu privire la activitatea Comisiei de 
Disciplină .
Ca și responsabilități  , doresc ca activitatea în cadrul Comisiei de Disciplină să fie eficientizată în sensul  unor întâlniri 
anuale cu președintii Comisiilor de Disciplină județene , în vederea stabilirii unor reguli comune de aplicare unitară a 
dispozițiilor statutare și regulamentare în privinta deciziilor ce urmează a fi adoptate , probleme diverse de natura ju-
ridică și disciplinară.
Ca și măsuri de eficientizare a deciziilor ce urmează a fi luate în cadrul CND, propun următoarele masuri:
Decizia va cuprinde considerentele în care se vor arăta obiectul cererii și susţinerile pe scurt ale părţilor, expunerea situ-
aţiei de fapt reţinută de  către comisie  pe baza probelor administrate, motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază 
soluţia, arătându-se atât motivele pentru care s-au admis, cât și cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor;¬” 
Obligaţia CND de a-și motiva decizia  adoptată va avea  în vedere  stabilirea în considerentele deciziei  a situaţiei de fapt 
expusă în detaliu încadrarea în drept, examinarea argumentelor părţilor și punctul de vedere al comisiei  faţă de fiecare 
argument relevant și, nu în ultimul rând, raţionamentul logico-juridic care a fundamentat soluţia adoptată.

Principii de ordin general care sunt obligatorii în activitatea Comisiei Naționale de Disciplină :
• Voi întreprinde împreună cu ceilalți colegi care vor face parte din componența CND, ca  toate deciziile care vor 
fi date în cadrul acestei comisii să fie luate cu respectarea principiilor contridictorialității , proportionalității, garantării 
dreptului la apărare  și al disponibilității .
• În acest sens, fiecărei persoane ce va fi audiată în fața Comisiei i se va garanta dreptul la apărare , iar prezumția 
de nevinovăție va exista pe toata perioada în care acesta este cercetată pentru fapta sesizată ca abatere disciplinară. 
• În privința procedurii de cercetare disciplinară, vom respecta toate procedurile de citare și comunicare a actelor 
de procedură conform dispozițiilor din Statutul UFCR.
• În situația în care este necesară aplicarea unor sancțiunii acestea vor fi  in sensul respectării statutului și RNS 
, deciziile având un scop coercitiv și nu punitiv.
• Voi propune elaborarea unui Regulament de organizare și funcționare al Comisiei Naționale de Disciplină care 
va fi prezentat spre avizare Consiliului Director al UFCR, iar procesele verbale de ședință precum și deciziile adoptate 
vor fi arhivate în format electronic , precum și  pe suport de hârtie  la sediul Uniunii.
Consider ca sunt o persoana dinamică , am participat activ la toate ședintele Comitetului Director, precum și la alte 
activități columbofile, solicitate de președintele Uniunii .
În acest sens, în situația în care voi fi ales ales în acestă funcție, voi participa  la toate ședintele de CND și ale CD și voi 
propune colegilor de ședință, soluții corecte, conform statutului și regulamentelor Uniunii . 


