17.05.2021
COMUNICAT
Având în vedere că multe persoane au fost induse în eroare de titlul articolului
„AGVPS: «Ursul Arthur a fost sigur braconat»” publicat în cotidianul Național din
data de 12.05.2021 sub semnătura doamnei Claudia Marcu și ca atare ne-au fost
solicitate lămuriri cu privire la conținutul articolului, precizăm următoarele:
1) Printre obiectivele A.G.V.P.S. din România se află și combaterea
braconajului, legislația specifică vânătorii incriminând aspru acest fenomen.
2) Declarația fostului președinte al A.G.V.P.S. Neculai Șelaru NU reprezintă
opinia oficială a subscrisei, ci este punctul de vedere personal al domniei sale pe care
și-l asumă știind cu siguranță că în cazul în care afirmațiile sale se dovedesc a fi false
iar persoanele vătămate (gestionarul fondului cinegetic, președintele sau directorul
asociației etc.) se simt lezate, urmează să răspundă potrivit legislației în vigoare.
3) A.G.V.P.S. își menține poziția arătată în comunicatul din data de 07.05.2021
publicat pe site-ul subscrisei și pe pagina sa oficială de Facebook, cu privire la
intervenția prin recoltare a ursului „Arthur”, în sensul că nu comentăm modul în care
s-a făcut aceasta, întrucât există o anchetă în curs efectuată de organele abilitate în
măsură să stabilească adevărul în cauză.
4) Întrucât ne-a fost adresată o astfel de întrebare arătăm că asociația care a
organizat vânătoarea nu este afiliată la A.G.V.P.S. din România, însă suntem solidari
acesteia și dezaprobăm total atacul mediatic la care a fost supusă.
5) Imediat după publicarea articolului amintit mai sus, am formulat o solicitare
către cotidianul Național aducându-le la cunoștință că inserarea denumirii subscrisei
în titlu este menită să ducă la confuzie și apreciem faptul că imediat au fost luate
măsuri, titlul articolului fiind schimbat în: „Fostul președinte AGVPS: «Ursul
Arthur a fost sigur braconat»”.
Astfel, sperăm că am reușit să clarificăm toate aspectele și vă asigurăm că
instituția pe care o reprezint nu exclude dialogul civilizat, instituțional cu oricare
persoană de drept public sau privat cu privire la acest caz mediatizat, precum și cu
privire la orice altă temă în legătură cu obiectul de activitate al A.G.V.P.S. din
România.
Președinte executiv,
ing. Mugurel Constantin Drăgănescu

