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CONGRESUL
A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA

PROIECT

ORDINEA DE ZI
12 septembrie 2020

1. Analiza și dezbaterea documentelor Congresului:

1.1. Raportul privind activitatea Consiliului AGVPS, pentru
perioada iunie 2019 – prezent;
1.2. Raportul administratorului la data de 31.12.2019;
1.3. Bilanțul contabil pe anul 2019, în baza rapoartelor
Comisiei de cenzori și Auditorului independent;
1.4. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
1.5. Obiectivele prioritare pentru perioada 2020-2021;
2. Supunerea documentelor Congresului spre aprobare;
3. Organizarea de alegeri raportat la hotărârea Consiliului
AGVPS;

4. Dezbaterea unor probleme de interes pentru asociațiile
afiliate.

Notă: după prezentarea ordinii de zi, în deschiderea lucrărilor
Congresului, se pot face propuneri de completare a acesteia, la
solicitarea delegaților prezenți.
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RAPORT
privind activitatea desfăşurată de Consiliul A.G.V.P.S.
în perioada 7 iunie 2019 - august 2020
În perioada la care ne referim, Consiliul AGVPS din România a adoptat o
serie de hotărâri, dintre care amintim:
 afilierea şi dezafilierea unor asociaţii de vânători şi pescari
recreativi/sportivi, precum şi primirea şi excluderea unor membri
individuali;
 afilierea unor ligi de pescuit recreativ/sportiv;
 avizarea angajării unor directori de asociații;
 întreprinderea demersurilor necesare, la Administraţia Financiară a
Sectorului 3, pentru scoaterea din evidenţă, în vederea scutirii de la plata
impozitelor, a terenului situat în incinta Vâlsănești, retrocedat de AGVPS
proprietarilor moştenitori, în urma pierderii definitiv a procesului civil din
dosarul nr. 52634/3/2010;
 continuarea tatonării posibilității de valorificare a sediului A.G.V.P.S. din
Calea Moșilor nr. 128 și a celor 650 m.p. de teren proprietatea A.G.V.P.S.
din incinta sediului, în condițiile în care nu s-au putut și nu se pot accesa
fonduri externe nerambursabile pentru repararea capitală a acestui
monument istoric, concomitent cu căutarea altui imobil reprezentativ,
pentru a fi achiziționat în schimb;
 invitarea d-lui senator Costel Șoptică sau a d-lui director Humelnicu
Cosmin, după caz, la toate reuniunile Consiliului AGVPS, urmând ca dnul senator Costel Șoptică să fie cooptat membru în acest Consiliu, la
prima retragere sau decădere din funcție a oricărui alt membru;
 acceptarea, de principiu, a invitației de a participa la Expoziția „Lumea
vânătorii și a naturii – OMUL ȘI NATURA”, organizată în Ungaria în
perioada 25 septembrie – 14 octombrie 2021, urmând ca hotărârea
definitivă și condițiile participării să fie decise în alt Consiliu, după
discuții în această problemă la nivelul MAP;
 amânarea avizării propunerii A.J.V.P.S. Olt, susținută și de conducerile
altor asociații afiliate, de modificare a Statutului A.G.V.P.S. în privința
cotei de participare la bugetul A.G.V.P.S., de 2,2% din cotizația încasată
de acestea de la membrii lor și membrii altor asociații afiliate, urmând ca
această avizare să fie reluată după 31.01.2020;
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 renunțarea A.G.V.P.S. din România la organizarea în parteneriat și sub
sigla A.G.V.P.S. a „Cupei Națiunilor de Pescuit la Crap în Stilul Plantat”,
în condițiile în care FIPS a solicitat organizatorilor – A.J.V.P.S. Călărași și
Lac Sărulești - să înlăture siglele FIPS și CIPS de pe documentele acestui
eveniment;
 reluarea discuțiilor referitoare la înființarea „Clubului vânătorilor
deținători de câini de vânătoare” sub coordonarea d-lui vicepreședinte
Atilla Kelemen și a d-lor Calciu Dorin și Merghel Iosif, în prezența unui
reprezentant al A.G.V.P.S., pentru a putea analiza afilierea acestui club.
Discuțiile vor fi reluate în a doua jumătate a lunii octombrie 2019, cu
ocazia organizării unui examen de tipicitate, cu probe de lucru, în cadrul
A.J.V.P.S. Hunedoara;
 revenire, cu cerere scrisă, la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria
Sector 3 pentru comunicarea stadiului cercetării penale a experților tehnici
care au realizat expertiza judiciară abuzivă asupra imobilului Vâlsănești
(clădiri+teren);
 amânarea soluționării cererii SC ALPHA SERVICE INOV SRL de
cumpărare a activelor Afumați 4, ca inoportună la momentul actual și
implicarea conducerii AGVPS în soluționarea problemei poluării apei din
bazinul piscicol Afumați 4, din cauza deversării apei menajere insuficient
epurată din localitatea Afumați, printr-o stație de epurare care nu
funcționează eficient;
 împuternicirea conducerii A.G.V.P.S. – președinte executiv și președinte
al Comisiei de cenzori, ca împreună cu d-l jr. Mărescu Dorin să continue
negocierea cu proprietarii terenului din incinta Vâlsănești și să comunice
Consiliului A.G.V.P.S. eventualele propuneri de soluționare amiabilă a
litigiului, pe care doar Consiliul îl poate aproba;
 împuternicirea firmei de cadastru SC Theotop SRL pentru rectificarea și
actualizarea documentației cadastrale a imobilului AGVPS (sediu+teren)
din Calea Moșilor, nr. 128 în scopul înscrierii corecte a acestuia în Cartea
Funciară;
 împuternicirea conducerii AGVPS pentru a susţine în comisiile Camerei
Deputaţilor, propuneri de amendare a Legii nr. 407/2006, lege modificată
ulterior prin Legea 13/2020;
 aprobarea formei finale a ”Convenției” negociate de Comisia Consiliului,
în vederea soluționării amiabile a litigiului dintre AGVPS și coproprietarii
terenului din incinta Vâlsănești, nr. 27, sector 3;
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 invitarea conducerilor asociațiilor afiliate pentru a-și exprima un punct
propriu de vedere cu privire la propunerile inițiate de AGVPS în probleme
de interes general, așa încât conducerea AGVPS să aibă suportul statutar
necesar renunțării sau susținerii, după caz, a intereselor majoritare;
 aprobarea „Regulamentului de pescuit competițional privat” valabil
începând cu 01.01.2020 și publicat pe site-ul agvps.ro;
 reactualizarea tarifelor achitate pentru materiale scrise și publicate în
revista și almanahul VPR, prin creștere cu aprox. 50%;
 demararea de acțiuni la nivelul conducerii MMAP, de către conducerea
AGVPS, în scopul renegocierii contractelor de gestionare a faunei
cinegetice, pentru aducerea acestora în acord cu modificările și
completările intervenite în Legea 407/2006 actualizată și cu modificările
intervenite în suprafețele productiv cinegetice și bonitățile fondurilor
cinegetice;
 reeșalonarea datoriilor restante ale AJVPS Suceava, provenite din cota de
participare restantă la bugetul AGVPS, în patru tranșe trimestriale pe următorii
patru ani, condiționat de achitarea datoriilor provenite din facturi în prima
tranșă din trimestrul I 2020; în condiții de inacceptare a acestei hotărâri a
Consiliului AGVPS devine obligatorie executarea silită;
 încheierea unui contract de culegere, editare și difuzare a lucrării intitulate
„Evoluția efectivelor de faună cinegetică din anul 1950 până în prezent”, între
AGVPS și autorul lucrării Șelaru Neculai, în condițiile în care autorul cedează
AGVPS un procent de 75% din drepturile sale de autor;
 înființarea unui colegiu de redacție format din specialiști, pe teme,
coordonat de dl președinte executiv, care să supervizeze oportunitatea și
conținutul materialelor ce vor fi publicate în revista și pe site-ul agvps.ro;
 formularea unei plângeri penale de la nivelul AGVPS, însușită de
conducerea AGVPS și conducerea asociațiilor afiliate afectate, împotriva
ministrului MMAP și a echipei de lucru care au decis:
- reducerea nelegală a cotelor de recoltă pentru specia
căprior în sezonul de vânătoare 2020-2021;
- emiterea unui ordin nelegal de prelungire a sezonului de
vânătoare 2019-2020;
- nerespectarea legii în privința termenului de acordare a
celorlalte cote de recoltă pentru sezonul de vânătoare 2020-2021;
- neacordarea nivelurilor de intervenție și prevenție, cu
caracter reactiv și preventiv, până în data de 15 mai 2020 pentru
specia urs;
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 transmiterea către membrii Consiliului a normelor de desfășurare a
alegerilor de la nivelul asociațiilor afiliate și AGVPS în vederea
completării și/sau modificării acestora. În urma centralizării opiniilor și
sugestiilor primite din partea membrilor Consiliului AGVPS, se va solicita
un vot electronic în vederea adoptării acestora;
 stoparea pierderilor înregistrate prin trecerea în conservare a complexului
Cernica, până la identificarea unei soluții de eficientizare a activității în
cadrul acestuia. Câinii aflați în inventar vor fi valorificați sau dați în
folosință asociațiilor afiliate;
 studierea de către firma de avocatură a posibilității recuperării unor
prejudicii de la statul roman pentru mijloacele fixe din incinta Vâlsănești
pe care ni le-a vândut, iar instanța de judecată le-a atribuit vechilor
proprietari;
 amânarea analizei oportunității reorganizării activității AGVPS (ROF, RI
și stat de funcții);
 scutirea de plată a cotei de participare a AJVPS Vrancea pentru anul 2019
și reeșalonarea cotei de participare pentru anul 2020;
 organizarea de alegeri pentru conducerea AGVPS, în primul Congres din
anul 2020;
 atribuțiile președintelui de la art. 13 lit. c) si d) sunt delegate președintelui
executiv.
Se impune să mai amintim, participarea la diverse dezbateri/discuţii/lucrări,
dintre care:
 Participarea, în nenumărate rânduri, a conducerii AGVPS, reprezentată de
dl. Președinte Neculai Șelaru și dl. Președinte executiv Mugurel
Drăgănescu, la lucrările Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură și
Servicii Specifice, din cadrul Camerei Deputaților, în vederea susținerii
motivate a modificărilor Legii 406/2006, modificări aduse prin
promulgarea Legii 13/2020. În forma aprobată, își găsesc soluționare o
mare parte dintre lacunele legii. Ne referim la:
- stabilirea responsabilității statului pentru toate daunele/pagubele și
accidentele produse de fauna cinegetică din anexa 2 a legii, asupra
bunurilor omului, precum și atac asupra omului;
- obligarea autorității publice care răspunde de protecția mediului de a
acorda anual, până la 15 mai, un nivel de intervenție și de prevenție la
speciile din anexa 2 a legii, în scopul prevenirii pagubelor și accidentelor;
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stabilirea responsabilității altor entități decât gestionarii fondurilor
cinegetice în cazul coliziunii exemplarelor de faună sălbatică cu mașinile
aflate în circulație pe drumurile publice;
posibilitatea vânătorilor de a acționa în intravilan în caz de urgență, cu
plata cheltuielilor pe bază de contracte de prestări servicii și a celor
efectuate pentru prinderea și relocarea unor exemplare de faună sălbatică;
posibilitatea schimbului de gestiune între gestionari, cu excepția gestiunii
fondurilor contractate de RNP Romsilva și altor entități care
administrează fonduri cinegetice;
studiile anuale de evaluare pentru speciile din anexa 1 se limitează doar la
speciile sedentare;
gestionarii de fonduri cinegetice au obligația de a asigura protecția, nu
paza faunei cinegetice, cu personal cu atribuții specifice, care îndeplinește
condițiile legii și ale reglementărilor administratorului;
stabilirea clară a prejudiciului adus statului, din cauza gestionării
defectuoase, numai în situația în care nivelul efectivului real scade sub
nivelul efectivului optim;
stabilirea prin lege a obligațiilor avute de gestionarii fondurilor cinegetice
pentru evitarea achitării despăgubirilor în cazul pagubelor aduse
culturilor agricole/silvice și animalelor domestice;
reactualizarea delimitării fondurilor cinegetice și stabilirea suprafeței
acestora pe categorii de proprietari și folosință într-un an de la
promulgarea legii și/sau ori de câte ori este necesar ca urmare a
modificării condițiilor de mediu sau a structurii fondurilor cinegetice.
Participarea, în nenumărate rânduri, a conducerii AGVPS, reprezentată de
dl. Președinte Neculai Șelaru și dl. Președinte executiv Mugurel
Drăgănescu, la lucrările Comisiei pentru Agricultură , Silvicultură și
Servicii Specifice, din cadrul Camerei Deputaților, în vederea contracarării
susținerilor, unor domni deputați, privind stoparea vânătorii la capră
neagră și ciocârlie
Participarea, în data de 01.08.2019, prin dl. Mugurel Drăgănescu, la
ședința CNSSU, unde s-a ridicat problema conflictelor majore create de
carnivorele mari, precum și atacul acestora asupra omului
Participarea, prin dl. Mugurel Drăgănescu, în cadrul unor întâlniri repetate
cu reprezentanți ai Jandarmeriei Române, ce a avut finalitate în semnarea
unui protocol de colaborare, în scopul combaterii braconajului piscicol și
cinegetic
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Participarea, în perioada 18-19.11.2019, prin dl. Mugurel Drăgănescu, la
Miercurea Ciuc, în cadrul atelierului de lucru organizat de Platforma UE
Carnivore Mari și Platforma Regională Harghita, unde s-a reiterat
necesitatea asumării de către MM a acordării de cote de intervenție
preventive pentru specia urs.
 Participarea, prin dnii. Mugurel Drăgănescu și Vladimir Talpeș, împreuna
cu reprezentanți ai MAP, la întâlniri de lucru în cadrul ANSVSA pentru
observații privind elaborarea unui Ghid de bune practici privind
biosecuritatea în timpul vânătorii în contextul evoluției PPA

Participarea la 5 întâlniri succesive la care au participat și
reprezentanți ai M.A.P., M.M., M.F.P., A.N.S.V.S.A., I.N.C.D.S. și R.N.P, ce au
avut loc din inițiativa Guvernului României aflat sub coordonarea doamnei Prim
Ministru Viorica Dăncilă, pe tema gestionării populațiilor de mistreți din fondurile
cinegetice în raport cu evoluția pestei porcine africane, precum și pentru stabilirea
unor măsuri urgente în scopul diminuării riscurilor pe care le reprezintă urșii pentru
bunurile și viața oamenilor. În acest sens, s-au concluzionat următoarele:
1. promulgarea de către Guvernul României a unei Ordonanțe de urgență
care să cuprindă despăgubiri pentru mistreții confiscați, compensații
pentru cheltuielile efectuate de gestionari în interes public, stabilirea
unor termene cu privire la zona afectată, redefinirea zonei de mare risc
în vederea acordării stimulentelor UE, dar și obligații ale gestionarilor
cu privire la renunțarea tarifelor de vânătoare în zona infectată;
2. obligarea Ministerului Mediului și urgentarea promulgării unui act
normativ (ordin de ministru) care să prevadă derogări preventive, așa
cum s-au acordat până în anul 2016, pentru realizarea unui echilibru
între capacitatea de suport a habitatului specific și menținerea unei
populații viabile, viguroase și sănătoase de urs brun în mediul său
natural, cu mențiunea că normalitatea o reprezintă protejarea vieții și
bunurilor cetățenilor, atitudine adoptată de toate țările membre ale UE
din care și România face parte.
 Participarea în data de 11.06.2020, începând cu ora 11.00, la dezbaterea
publică, în sistem on-line, pe marginea proiectului de ordin privind aprobarea
cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care
vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2020 - 14 mai 2021. La
această dezbatere a participat dl. Președinte executiv Mugurel Drăgănescu,
însoțit de domnii Radu Laurențiu – director AJVPS Brăila, Liviu Coman –
director AJVPS Călărași, Radu Micu – director AJVPS Constanța, Dragoș
Ștefănescu – director AJVPS Buzău, Dragoș Daniel – director AJVPS Satu
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Mare, Paul Niculescu – director AVPS Sitarul, Eliad Cătălin – director AVPS
Vulturul și Vladimir Talpeș – director AGVPS. La dezbatere au mai participat
și alți reprezentanți individuali ai gestionarilor de fonduri cinegetice neafiliați la
AGVPS, de asemenea interesați de gestionarea durabilă a faunei cinegetice, dar
și reprezentanții unor ONG-uri de mediu, dintre care amintim ACDB, MILVUS
și Alianța pentru Combaterea Abuzurilor. Discuțiile au fost unele constructive,
cu excepția acuzelor, nefondate, aduse gestionarilor de fonduri cinegetice
privind evaluarea defectuoasă și co-interesată a efectivelor de vânat. Așa cum
noi am precizat și în intervențiile din cadrul dezbaterii publice, susținem faptul
că evaluările efectivelor de vânat se fac de specialiști în domeniu, cu
respectarea prevederilor Legii 407/2006, a instrucțiunilor administratorului
faunei cinegetice, iar calculul cotei de recoltă se face, de asemenea, pe baza
reglementărilor administratorului (actualmente M.M.A.P.).
 Participarea, prin dl. Președinte executiv Mugurel Drăgănescu și dl. Director
Vladimir Talpeș, în cadrul dezbaterii publice, organizată de către ANSVSA, pe
marginea modificărilor H.G. 1214/2009
 Participarea, prin dl. Director Vladimir Talpeș, în cadrul mai multor dezbateri,
organizate de ANPA, pentru modificarea unor reglementări subsidiare
Ordonanței de Urgență nr. 23/2008
 Participarea firmei de avocatură parteneră, Societatea Civilă de avocați
”CAPISIZU & ASOCIAȚII”, la toate litigiile în care este implicata AGVPS, la
executarea silită a SC Piscicola Ilfov SA și a FRPS, dar și acordarea de
consultanța asociațiilor afiliate
Totodată, în perioada sus amintită, datorită restricțiilor impuse de
pandemia COVID–19, prin declararea stării de urgență și alertă, activitatea de vânătoare
și pescuit a fost grav afectată. În aceste condiții, conducerea executivă, împreună cu
personalul AGVPS, a întreprins următoarele acțiuni, în interesul asociațiilor:
 Consilierea și susținerea asociațiilor afiliate pe timpul stării de urgența, cu
privire la: aducerea la cunoștință, cu celeritate, a ordonanțelor militare și a
restricțiilor ce au fost impuse, notificarea administratorului faunei cinegetice,
sfaturi privind căi legale de urmat pentru încasarea șomajului tehnic, intervenții
privind deschiderea vânătorii și a pescuitului recreativ;
 Solicitare adresată MMAP, MAI și MF, privind acordarea facilităților
financiare și pentru gestionarii fondurilor cinegetice;
 Clarificare, la nivelul IGPR-DAESP, cu privire la practicarea vânătorii de către
vânători, pe perioada stării de urgență și, parțial, alertă;
 Necesitatea redeschiderii vânătorii și a pescuitului recreativ, cu membrii
asociațiilor;
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Revenirea la nivelul ANSVSA, cu privire la solicitările unor asociații privind
plata facturilor restante, conform HG 830/2008;
 Revenirea la nivelul MMAP cu privire la actualizarea reglementărilor
subsidiare legii vânătorii;
 Susținerea cotelor de recoltă la căprior așa cum au fost supuse consultării
publice;
 Susținerea proiectului de ordin privind celelalte cote de recoltă;
 Redeschiderea domeniului site-ului agvps.ro, închis temporar datorită unei
situații juridice a AGVPS din trecut;
 Formularea, împreună cu dl. director Benke Josef și cu firma de avocatură
parteneră, a draftului plângerii penale, pentru neemiterea nivelului de
intervenție și prevenție pentru speciile din anexa 2 a legii vânătorii.
La acestea se adaugă și intervențiile d.lui Președinte Neculai Șelaru,
rămase fără rezultat, adresate la nivelul Președintelui României, Senatului, Camerei
Deputaților și Guvernului, cu privire la:
 Nivelul cotelor de recoltă aprobate pentru specia căprior;
 Necesitatea redeschiderii vânătorii și a pescuitului recreativ, cu membrii
asociațiilor;
 Neacordarea cotelor de recoltă la timp, pentru celelalte specii cinegetice;
 Neacordarea nivelului de prevenție și intervenție la speciile urs și lup;
 Necesitatea nepromulgării modificării Legii 407/2006, cu privire la permiterea
vânătorii la specia cormoranul mare.


Mugurel Drăgănescu
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PROIECT
OBIECTIVE PRIORITARE ALE A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA
PENTRU PERIOADA 2020 - 2021
A.G.V.P.S.
din
România,
ca
for
de
reprezentare
a
asociațiilor/ligilor/cluburilor/membrilor individuali afiliați/afiliate, trebuie să propună anumite
obiective prioritare, însă este impetuos necesar ca acestea să poată fi modificate sau să își
schimbe prioritatea în funcție de evenimentele imprevizibile, independente de
activitatea/acțiunile noastre, care apar pe parcurs, neputând să rămânem încorsetați în
urmărirea/realizarea unor obiective fixate cu mai mult timp în urmă.
AGVPS din România trebuie tratată ca și un organism viu, care trebuie să facă față
unor obiective care în dinamica actuală a societății românești, ca și în cea mondială de altfel,
se schimbă cu o viteză extraordinară, ca urmare a apariției noilor tehnici de comunicare, a
modului în care se iau decizii la nivel guvernamental, sau la cel al altor instituții ale Statului,
ceea ce impune o reacție pe măsură, dar în timp real.
Această necesitate apare și ca urmare a evoluției imprevizibile a celor doua
evenimente majore din ultimii doi ani (Pesta Porcină Africană și Virusul COVID – 19), care
au dus și duc, din păcate, la o îngreunare tot mai mare a activității de vânătoare și pescuit, care
din păcate nu a fost și nici nu este subvenționată în vreun fel.
În aceste condiții este mai simplu şi mai corect să fie stabilite anumite obiective
prioritare, care însă trebuie să fixeze un cadru general, iar mai apoi Consiliul AGVPS să le
completeze şi să le detalieze anual, conturând astfel programe anuale de activitate, care să facă
obiectul analizei şi aprobării Congreselor anuale ale AGVPS.
În acest sens, obiectivele prioritare ale AGVPS, se propune a fi structurate pe două
direcții importante:
I. Managementul AGVPS ca persoană juridică de drept privat și de utilitate publică;
II. Reprezentarea intereselor entităților afiliate.
I. Managementul AGVPS ca persoană juridică de drept privat și de utilitate
publică
- Stabilirea unui cadru de acțiune coerent și adecvat, în vederea păstrării coeziunii
dintre toate asociațiile afiliate la AGVPS, precum și promovarea unor măsuri și atitudini care
să ducă la atragerea cât mai multor asociații de profil pentru a adera la normele și principiile
noastre;
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- Abordarea unor principii corecte și echidistante în ceea ce privește fiecare
membru al AGVPS, cu respectarea principiilor democratice referitoare la egalitatea de
tratament, dreptul de vot și cel de reprezentare;
- Preocupare permanentă, privind optimizarea cheltuielilor și veniturilor, precum și
identificarea unor surse alternative de venituri;
- Continuarea litigiilor patrimoniale în care este implicată AGVPS, pentru stabilirea
definitivă a patrimoniului acesteia. Încercarea de clarificare a patrimoniului prin intabularea
activelor și actualizarea documentației pentru cele existente;
- Definitivarea dezbaterilor referitoare la reabilitarea şi punerea în valoare a sediului
AGVPS, pentru finalizarea unor propuneri concrete în acest sens, concomitent cu căutarea unor
soluții și surse de finanțare reale pentru renovare, având în vedere complexitatea și costurile
lucrărilor;
- Adoptarea unei structuri organizatorice – organigramă, stat de funcţii, regulament
intern – mai eficiente la nivelul AGVPS din România;
- Îmbunătăţirea și modernizarea site-ului www.agvps.ro;
- Îmbunătăţirea formei, conţinutului şi calităţii revistei „Vânătorul şi Pescarul
Român” și studierea posibilității trecerii acesteia în sistem on-line.
II. Reprezentarea intereselor entităților afiliate
- Continuarea intervenţiilor care se mai pot face la nivelul Camerei Deputaţilor
pentru îmbunătăţirea proiectului „Legii protecţiei fondului cinegetic şi a vânătorii”,
contracarând argumentat inițiativele de oprire a vânării ciocârliei și caprei negre și susținerea
necesității de scurtare a perioadei de stagiatură pentru candidații la examenul pentru obținerea
permisului permanent de vânătoare;
- Reluarea inițiativei de îmbunătăţire a conţinutului „Legii pescuitului şi
acvaculturii”, în special pentru recâștigarea dreptului de a constata contravenții și infracțiuni
pentru personalul de pază angajat al beneficiarilor contractelor de utilizare a resursei acvatice
vii;
- Îmbunătăţirea imaginii activităţii vânătorilor şi pescarilor recreativi/sportivi
(amatori) din România, prin:
 evidenţierea, în revista VPR, pe site-ul www.agvps.ro, pe facebook-ul AGVPS etc., a
activităţilor de vânătoare şi de pescuit recreativ/sportiv sub aspectul utilităţii lor pentru
echilibrul din natură şi societate;
 popularizarea activităţilor de protejare şi hrănire a vânatului în perioadele dificile, precum
şi a populărilor şi repopulărilor fondurilor cinegetice cu vânat și a fondurilor piscicole cu
peşte, prin publicarea de articole ce au la bază prezentarea eforturilor depuse de
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personalul/membrii asociațiilor, într-o serie de interviuri/materiale/reportaje ilustrate în revista
VPR;
 popularizarea activităţii de combatere a braconajului cinegetic și piscicol;
 implicarea tuturor entităților afiliate în activități de igienizare a fondurilor cinegetice și a
malurilor fondurilor piscicole, urmate de popularizarea și prezentarea rezultatelor concrete ale
acestor activităţi.
- Atragerea de noi asociaţii de vânători şi/sau de pescari recreativi/sportivi, pentru
afilierea la AGVPS din România, prin dovedirea unei reprezentări echilibrate si eficiente a
intereselor membrilor acestora;
- Coordonarea și consilierea conducerilor asociaţiilor afiliate, la solicitare, în scopul
formulării celor mai inspirate şi favorabile sesizări și/sau răspunsuri;
- Definitivarea unei structuri asociative în vederea organizării activității chinologice
de vânătoare sau prin lansarea unei solicitări de cooperare echitabilă, către A.Ch.R.
- Acordarea de consultanţă şi sprijin asociaţiilor afiliate în litigiile iniţiate pentru
apărarea intereselor acestora şi ale membrilor şi angajaţilor lor;
- Preluarea inițiativelor asociațiilor în vederea susținerii acestora la nivel central,
precum și popularizarea acestora în rândul asociațiilor afiliate, cu scopul de a determina o
susținere cât mai mare a acestora;
- Organizarea unor întâlniri de lucru, chiar în sistem on-line, în vederea stabilirii
unui mod de lucru, din punct de vedere tehnic, cât mai unitar;
- Stabilirea unor Norme unitare de alegeri și urmărirea desfăşurării adunărilor
generale de alegeri, la nivelul asociaţiilor afiliate. Participarea prin delegaţi ai A.G.V.P.S. la
desfăşurarea acestor adunări generale;
- Inițierea susţinerii financiare a asociaţiilor afiliate care se află în situaţii economice financiare
deficitare, în scopul păstrării unităţii AGVPS, prin crearea unui fond de ajutor la care să participe
majoritatea asociațiilor cu situații economice favorabile.

Notă: proiectul de „Obiective prioritare ale AGVPS din România” se va modifica,
completa şi îmbunătăţi cu propunerile venite din partea delegațiilor, în timpul desfăşurării
lucrărilor Congresului AGVPS.
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NORME UNITARE
de organizare şi desfăşurare a adunărilor generale de analiză şi
alegeri
Premergător Congresului ordinar de alegeri al Asociaţiei Generale a Vânătorilor
şi Pescarilor Sportivi din România, care se va desfăşura cel mai probabil până la
jumătatea lunii mai a anului 2022 se impun a fi demarate, încă din anul 2021, adunări
generale de analiză şi alegeri la nivelul asociaţiilor afiliate, desemnându-se în final,
pentru o perioadă de 5 ani, delegaţiile acestor asociaţii la Congresul AGVPS.
În scopul desfăşurării simultane şi într-un mod similar a acestor adunări generale s-a
stabilit, în Consiliul AGVPS din data de 16.07.2020, transmiterea unui proiect de „Norme
unitare de organizare şi desfăşurare a adunărilor generale de analiză şi alegeri” către
membrii Consiliului AGVPS, iar în urma centralizării modificărilor și completărilor propuse,
să se solicite votul electronic în vederea adoptării acestora.
Având în vedere conjunctura actuală privind incertitudinea organizării unor
evenimente ce implică întâlnirea mai multor persoane, datorită restricțiilor impuse de
pandemia COVID-19, menționăm că perioadele propuse sunt orientative.
Astfel:
I. La nivelul grupelor de vânători sa pescari recreativi/sportivi
1. Perioada recomandata pentru desfăşurare: 15 februarie – 15 aprilie 2021, in
funcție de valabilitatea mandatului actual;
2. Convocările vor fi făcute pe bază de convocator scris, de organizatorii de
grupe ajutaţi de paznicii de vânătoare, iar adunările generale se recomanda a fi
desfăşurate în prezenţa unui reprezentant al comitetului clubului (filialei) sau
al consiliului asociaţiei, după caz.
3. Ordinea de zi va cuprinde următoarele puncte:
a. Raportul organizatorului de grupă privind activitatea desfăşurată de la
alegerile precedente până la zi;
b. Prezentarea şi aprobarea programului de acţiuni al grupei, pe fondul
cinegetic repartizat acesteia, pentru următorii 5 ani;
c. Întrebări, discuţii, dezbateri şi propuneri;
d. Aprobarea documentelor adunării generale;
e. Alegerea organizatorului şi a locţiitorului/gospodarului acesteia pentru următorii
5 ani, recomandabil dintre membrii cu o vechime mai mare de 5 ani în grupă,
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dintre vânătorii și pescarii cu prestanță în aceasta, buni cunoscători ai zonelor de
vânătoare sau pescuit recreativ/sportiv din zonă;
f. Alegerea delegaţilor pentru adunarea generală a filialei/clubului sau, după caz, a
asociaţiei, precum şi a candidaţilor pentru comitetul filialei/clubului sau, respectiv,
pentru consiliul şi comisia de cenzori ale asociaţiei, pentru o perioadă de 5 ani. Se
recomanda ca propunerile de candidați pentru forurile superioare să fie făcute din
rândul delegaților grupei aleși să reprezinte grupa la adunările generale ale
filialei/clubului sau ale asociației.
Alegerile se fac prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor exprimate,
dacă cei prezenţi nu solicită și hotărăsc ca votul să fie secret.
Adunarea generală este statutară dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din
numărul membrilor grupei. Dacă adunarea generală nu va fi statutară la data primei
convocări, va fi convocată o a doua adunare generală, la cel puţin 7 zile după prima, care
se va ţine statutar în prezenţa celor interesaţi (prezenţi).
Numărul de delegaţi pentru adunările generale ale nivelului ierarhic superior
(comitet sau consiliu) se va stabili şi comunica, din timp, de către consiliul asociaţiei,
conform prevederilor statutare ale asociației sau în funcţie de numărul total de delegaţi care
se preconizează a fi prezenţi la adunarea generală a filialei/clubului sau a asociaţiei, după caz.
Un exemplar din documentele adunării generale a grupei se va transmite la
Comitetul filialei/clubului sau la Consiliului asociaţiei, după caz.
Şeful de grupă şi locţiitorul/gospodarul acestuia, precum şi ceilalţi delegaţi aleşi
să reprezinte grupa în organul ierarhic superior se supun confirmării Comitetului
filialei/clubului sau Consiliului asociaţiei, după caz.
II.
La nivelul filialelor/cluburilor vânătorilor şi/sau pescarilor
recreativi/sportivi
1. Perioada recomandata pentru desfăşurare: 16 aprilie – 31 mai 2021, in
funcție de valabilitatea mandatului actual.
2. Delegaţii grupelor în adunarea generală a filialei/clubului vor fi convocaţi prin
mijloace legale, comunicându-se ordinea de zi anexată, potrivit prevederilor din
statutul fiecărei asociaţii sau cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data reuniunii.
Pentru ca adunarea generală să fie statutară, aceasta trebuie să întrunească prezenţa
majorităţii delegaţilor desemnaţi ca reprezentanţi ai grupelor. La aceste adunări
generale este obligatorie prezenţa preşedintelui/unui vicepreşedinte sau a directorului
asociaţiei.
În situaţia în care la adunarea generală convocată nu se întruneşte
majoritatea delegaţilor, a II-a adunare generală, care se convoacă la cel puţin 7 zile după
prima, se ţine în prezenţa delegaţilor interesaţi (prezenţi) ai grupelor.
3. Ordinea de zi va cuprinde următoarele puncte:
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a. Raportul comitetului filialei/clubului privind activitatea desfăşurată de la
alegerile precedente până la zi;
b. Raportul comisiei de validare;
c. Prezentarea şi aprobarea programului de activitate al filialei/clubului
pentru următorii 5 ani, precum şi pe anul în curs;
d. Prezentarea şi aprobarea proiectului de buget anual de venituri şi cheltuieli
al filialei/clubului;
e. Întrebări, răspunsuri, discuţii şi propuneri;
f. Aprobarea documentelor adunării generale;
g. Alegerea pe funcţii pentru o perioadă de 5 ani, a comitetului
filialei/clubului, compus din 3-11 membri, dintre aceștia alegându-se un
președinte și 1-2 vicepreședinți, după caz; secretarul filialei/clubului este
membru de drept al Comitetului filialei/clubului;
h. Alegerea, pentru o perioadă de 5 ani, a delegaţilor în adunarea generală a
asociaţiei şi propunerea candidaţilor pentru consiliul acesteia, dintre
delegații grupelor, membrii cu o vechime mai mare de 5 ani în asociaţie,
pentru comisia de cenzori şi pentru comisiile de sprijin ale asociaţiei.
Alegerile pentru președinte, vicepreședinți și membrii comitetului
filialei/clubului se fac prin vot secret în cazul existenței mai multor candidaturi pe
aceeași funcție, declarându-se aleși, în ordine, candidații cu numărul cel mai mare de
voturi (conform art. 44 alin. (2) din Statutul cadru al asociațiilor afiliate).
Norma de reprezentare, respectiv numărul de delegaţi şi de candidaţi ai
filialei/clubului în organul ierarhic superior se va stabili şi comunica, din timp, de către
Consiliul asociaţiei, conform prevederilor statutare ale asociației sau în funcţie de numărul
total de delegaţi prevăzuţi a participa la adunarea generală a asociaţiei şi, respectiv, de
numărul de membri prevăzuţi a face parte din organele de conducere ale asociaţiei.
Este obligatoriu ca adunarea generală a filialei/clubului să fie condusă de
reprezentantul consiliului asociaţiei, care va răspunde de respectarea normelor de alegeri si a
prevederilor statutare.
Un exemplar din documentele adunării generale a filialei/clubului se va
transmite, în termen de maximum 7 zile Consiliului asociaţiei.
Membri aleşi în organele de conducere ale filialei/clubului se supun confirmării
Consiliului asociaţiei.
III. La nivelul asociaţiilor vânătoreşti şi/sau pescarilor recreativi/sportivi
1. Perioada recomandata pentru desfăşurare: 1 mai – 15 iunie 2021, in
funcție de valabilitatea mandatului actual;
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2. Membrii/delegaţii în adunarea generală a asociaţiei se convoacă în scris și
printr-un anunț într-un ziar local, de Consiliul asociaţiei, Preşedinte sau
Director, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită, şi va fi statutară în
prezenţa majorităţii membrilor dacă asociaţia are în evidenţă sub 100 de
membri, a majorităţii delegaţilor aleşi la nivel de filială/club sau grupă, după
caz, dacă asociaţia are peste 100 de membri sau conform propriilor prevederi
statutare; Adunarea generală este statutar întrunită în prezența a minim
jumătate plus unu dintre membri/ delegați, după caz; în cazul în care la prima
adunare
generală
convocată
nu
se
întrunesc
majoritatea
membrilor/delegaţilor, va fi convocată, după minimum 7 zile și maxim 30 de
zile, o a doua adunare generală, care se va ţine în prezenţa
membrilor/delegaţilor interesați (prezenţi).
3. Ordinea de zi va cuprinde:
a. Raportul Consiliului asociaţiei cu privire la activitatea desfăşurată de la
alegerile precedente până la zi;
b. Raportul comisiei de validare;
c. Raportul comisiei de cenzori cu referiri concrete la bilanţul contabil şi
execuţia bugetară;
d. Programul de acţiuni pentru următorii 5 ani şi pe anul în curs;
e. Prezentarea şi aprobarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli;
f. Discuţii, dezbateri, întrebări, răspunsuri şi propuneri;
g. Aprobarea materialelor prezentate şi descărcarea consiliului asociaţiei
de gestiune şi sarcini;
h. Alegerea preşedintelui asociaţiei, a 1-2 vicepreşedinţi după caz, a
celorlalţi membri ai Consiliului asociaţiei, compus in total din 5-17
membri, dintre delegații la adunarea generala, toţi cu o vechime mai
mare de 5 ani în asociaţie;
i. Alegerea comisiei de cenzori (1-3 membri) şi a comisiilor de sprijin care se
recomandă a fi conduse de un membru al Consiliului asociaţiei. Comisiile de
sprijin vor fi conduse de un președinte care este membru al consiliului si vor
avea in componenta membrii ai consiliului și/sau membrii ai asociației;
j. Alegerea delegaţiei în Congresul A.G.V.P.S. din România, dintre delegații la
adunarea generală a asociației, membrii cu o vechime de minimum 5 ani, şi
propunerea candidaţilor pentru Consiliul A.G.V.P.S. cu o vechime mai mare
de 10 ani în asociaţie afiliată; de asemenea, propunerea de eventuali membri
pentru comisia de cenzori şi comisiile de sprijin ale A.G.V.P.S. din România.
Alegerile pentru președinte, vicepreședinți si membrii consiliului,se fac prin vot
secret în cazul existenței mai multor candidați pe aceeași funcție, declarându-se aleși, în
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ordine, candidații cu numărul cel mai mare de voturi (conform art. 44 alin. (2) din
Statutul cadru al asociațiilor afiliate).
Norma de reprezentare pentru Congresul A.G.V.P.S. din România va fi maximum un
delegat la 250 membri vânători şi un delegat la 2500 de pescari recreativi/sportivi (conform art. 7
alin. (2) din Statutul AGVPS din România). Se atrage atenţia asupra aplicării normei de
reprezentare la numărul de membri cu permisele vizate la zi, conform prevederilor statutare. De
asemenea, se atrage atenţia asupra vechimii delegaţilor, de minimum 5 ani, şi a candidaţilor pentru
consiliu, de minimum 10 ani, în asociaţiile afiliate.
”Dreptul de vot al delegațiilor organizațiilor afiliate se exercită unitar și reprezintă un
număr de voturi valabile egal cu raportul dintre cota de participare a asociației respective la
bugetul AGVPS în anul precedent și cota de participare a unui membru individual, care este de
20 euro/an” (conform art. 7 alin. (3) din Statutul AGVPS).
„Calculul numărului de voturi valabile se prezintă anual, premergător Congresului de
către conducerea AGVPS, în funcție de cotele de participare încasate pe anul precedent, până
cel mai târziu cu 15 zile înainte de data Congresului.” (conform art. 7 alin. (3) din Statutul
AGVPS).
Candidaţii pentru Consiliul A.G.V.P.S. se vor desemna, pe grupe de județe şi
unul din Municipiul Bucureşti, din rândul delegaţilor la Congres.
Adunările generale ale organizaţiilor afiliate la A.G.V.P.S. din România se vor
desfăşura în prezenţa unui delegat al Consiliului A.G.V.P.S. din România, care va prelua
conducerea lucrărilor reuniunii, după aprobarea materialelor prezentate și descărcarea
consiliului asociației de gestiune și sarcini, și va răspunde în faţa Consiliului şi
Congresului A.G.V.P.S. de respectarea prevederilor statutare cu privire la desfășurarea
alegerilor.
*
În termen de 10 zile de la desfăşurarea adunării generale de alegeri ale
asociaţiei, se vor transmite la A.G.V.P.S. următoarele documente:
un tabel nominal cu componenţa Consiliului asociaţiei;
tabele nominale cu delegaţii asociaţiei la Congres şi cu candidaţii
desemnaţi pentru a fi aleşi în Consiliul A.G.V.P.S.
Tabelele nominale vor cuprinde: numele şi prenumele delegatului, funcţia în
care a fost ales sau este propus să fie ales, calitatea de membru vânător şi/sau pescar
recreativ/sportiv, vechimea în această calitate şi profesia.
**
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La începutul adunărilor generale desfăşurate la nivelul asociaţiilor afiliate,
înainte de a se intra în ordinea de zi, se vor face propuneri şi se vor alege, prin vot
deschis, cu majoritatea simplă a delegaţilor: prezidiul, comisia de validare şi de
numărare a voturilor (3-5 membri) şi secretariatul pentru întocmirea procesului verbal şi
reţinerea de propuneri (3 membri).
Nu pot fi aleşi în Consiliul asociaţiei membrii care nu au împlinit vârsta de 18
ani, nu au minimum 5 ani vechime ca vânător şi/sau pescar recreativ/sportiv în asociaţie
şi nici cei ce nu şi-au achitat cotizaţiile de membru la zi, conform propriilor prevederi
statutare. Membrii vânători şi/sau pescari recreativi/sportivi propuşi pentru Consiliul
A.G.V.P.S. trebuie să aibă minimum 10 ani vechime ca membru al asociaţiei şi să aibă
cotizaţia achitată pe anul precedent.
Se recomandă ca la adunările generale ale asociaţiilor să fie invitaţi, pentru a
asista fără drept de vot, reprezentanţi ai structurilor teritoriale ale autorităţii publice
centrale care răspunde de silvicultură, ai unităţilor silvice, ai organelor de poliţie, ai
organelor de justiţie, ai consiliilor locale, precum şi alţi colaboratori, susţinători şi
simpatizanţi ai activităţii asociaţiei.
La lucrările adunărilor generale, pot asista fără drept de vot, in limita locurilor
disponibile si in conformitate cu statutul fiecărei asociații, orice membru al asociaţiei
care solicită acest lucru, dar condiţionat de îndeplinirea obligaţiei de achitare a cotizaţiei
anuale de membru la zi.
Ora, data şi locul desfăşurării adunărilor generale, precum şi ordinea de zi a
acesteia,vor fi comunicate, cu cel puţin 15 zile mai devreme, participanţilor şi conducerii
A.G.V.P.S. din România.
***
Prezentele Norme au fost elaborate ținând cont de prevederile Statutului
AGVPS din Romania si prevederile Statutului Cadru al asociațiilor afiliate. Conform
prevederilor art. 34 alin. (4) din Statutul AGVPS din România, statutele asociațiilor
afiliate se vor adapta prevederilor Statutului Cadru, în termen de maxim un an, începând
cu data de 08.06.2019.
****
Data şi locul de desfăşurare a Congresului A.G.V.P.S. din România urmează să
fie stabilite ulterior şi transmise, în timp util, asociaţiilor afiliate.
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