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CONGRESUL

PROIECT

A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA
ORDINEA DE ZI
31 iulie 2021




2.
3.
4.

5.

Analiza și dezbaterea documentelor Congresului:
1.1. Raportul privind activitatea Consiliului AGVPS, pentru
perioada 13 septembrie 2020 – prezent;
1.2. Raportul administratorului la data de 31.12.2020;
1.3. Bilanțul contabil pe anul 2020, în baza rapoartelor
Comisiei de cenzori și Auditorului independent;
1.4. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;
1.5. Obiectivele prioritare pentru perioada 2021-2022;
Supunerea documentelor Congresului spre aprobare;
Dezbaterea unor probleme de interes pentru asociațiile afiliate;
Confirmarea unor măsuri statutare, precum și dezbaterea și
aprobarea modificărilor/completărilor proiectului de Statut al
AGVPS;
Acordarea/retragerea titlului de membru de onoare al AGVPS.

Notă: după prezentarea ordinii de zi, în deschiderea lucrărilor
Congresului, se pot face propuneri de completare a acesteia, la
solicitarea delegaților prezenți.











RAPORT
privind activitatea desfăşurată de Consiliul A.G.V.P.S.
în perioada 13 septembrie 2020 – 30 iulie 2021
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,
precum şi primirea şi excluderea unor membri individuali;
• avizarea angajării unor directori de asociații;
• aprobarea situațiilor financiare ale A.G.V.P.S. pentru anul 2020 și
a proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021;
• aprobarea contractului de asociere privind exploatarea în comun a
Complexului Cernica;
• delegarea atribuțiilor dlui. Florin Iordache - Președinte
A.G.V.P.S. din România, către dl. Ovidiu Ionescu –
Vicepreședinte A.G.V.P.S. din România, în conformitate cu
prevederile art. 29 alin. 3 din Statutul A.G.V.P.S. din România;
• conceperea și transmiterea, din partea Consiliului A.G.V.P.S.,
unei scrisori către noua conducere a Ministerului Mediului,
Apelor și Pădurilor, ce cuprinde problemele cu care se confruntă
gestionarii fondurilor cinegetice, solicitarea sprijinului financiar
și fiscal, precum și identificarea unei posibilități de amânare a
scadenței ratei I – 2020/2021 pentru tarifele de gestionare a
fondurilor cinegetice (anexă în prezenta Broșură);
• aprobarea Grilei de salarizare și a Statului de funcții, care prevăd
reduceri de personal și menținerea salariilor la nivelul anului
precedent;
• aprobarea Regulamentului Intern al A.G.V.P.S. și a anexelor la
acesta (sporuri la salariile de bază, Regulament de organizare și
funcționare, Organigrama A.G.V.P.S., Fișa de evaluare anuală a
personalului A.G.V.P.S.);




• aprobarea justificat motivată a diminuării unor chirii datorită
situației generate de pandemia Covid 19;
• solicitarea de propuneri pentru conceperea unui proiect de
completare a Statutului A.G.V.P.S. din România și a Statutului
Cadru al asociațiilor afiliate, în sensul posibilității de sprijinire
financiară pentru asociațiile afiliate aflate în dificultate, prin
constituirea unui fond de ajutor temporar și elaborarea unor
norme în care să fie stipulate procedurile de acordare și restituire
a sprijinului financiar, precum și alte modificări necesar a fi
aduce celor două statute;
• împuternicirea dlui. Dorin Calciu, în vederea conceperii unui
”Regulament de lucru” în vederea organizării probelor de lucru
pentru copoiul ardelenesc, ce va fi susținut de conducerea
A.G.V.P.S. din România la nivelul Asociației Chinologice din
România;
• închirierea către AVPS București a cabanei „Podu Pitarului” la
un preț minim de 200 euro/lună, calculat la cursul BNR din ziua
facturării. În cazul neacceptării de către AVPS București a valorii
chiriei, se va dispune evacuarea actualului locatar și demararea
procedurilor privind căutarea de noi chiriași pentru o chirie
minimă de 200 euro/lună, calculată la cursul BNR din ziua
facturării (menționăm că AVPS București ne-a notificat, în data
de 30.03.2021, cu privire la încetarea contractului încheiat
motivat de lipsa actelor de proprietate al A.G.V.P.S. asupra
imobilului, ce probabil va duce la un litigiu între cele 3 părți);
• notificarea cluburilor sportive de pescuit, afiliate încă la
A.G.V.P.S., în vederea afilierii la ligile de pescuit sportiv
specifice, pentru participarea la competițiile organizate de
acestea, conform Statutului A.G.V.P.S. și al Regulamentului de
Organizare și funcționare a Comisiei de pescuit competițional;
• acordarea taloanelor de asigurare pentru sezonul 2021/2022
asociațiilor care nu au achitat cota de participare, în limita
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numărului membrilor vânători declarați pe anul 2020 și în baza
ultimei balanțe de verificare care dovedește situația economică a
asociației, atestată de cenzorul AGVPS;
formularea unei acțiuni în răspundere civilă delictuală, împotriva
domnului Popescu Ștefan (FRPS), pentru postările denigratoare la
adresa A.G.V.P.S. din România și dezinformările cu privire la
constituționalitatea OUG 85/2016, făcute pe pagina de facebook a
FRPS;
constituirea unei comisii formată din domnii: Iordache Florin,
Drăgănescu Mugurel, Stan Florică, Ștefănescu Dragoș,
Mihăilescu Mircea, Eliad Cătălin și Ivanovici George, în vederea
formulării unor modificări a Statului A.G.V.P.S. și a Statutului
Cadru al asociațiilor afiliate, ce vor fi transmise asociațiilor
afiliate, în vederea completării, ulterior avizate în Consiliu și
aprobate în Congres;
aprobarea Calendarului Competițional al AGVPS din România,
pentru anul 2021;
constituirea unei comisii formată din domnii Virgil Cadăr, Ovidiu
Ionescu, Iosif Benke, Dorin Calciu și Vladimir Talpeș, sprijiniți
de personalul din teritoriu, în vederea monitorizării implementării
proiectelor privind fauna cinegetică și piscicolă;
atenționarea AVPS București, AVPS Făgăraș și a altor posibile
asociații, conform art. 20 din Statutul A.G.V.P.S. din România,
referitor la acțiunile inițiate împotriva intereselor A.G.V.P.S., a
membrilor Consiliului și a asociațiilor afiliate, de către dl. Șelaru
Neculai;
justificat de acțiunile negative publice din ultima perioadă, să
propună Congresului A.G.V.P.S. 2021 retragerea titlului de
”membru de onoare” al A.G.V.P.S. din România al dlui. Șelaru
Neculai;
notificarea AVPS București cu privire la acțiunile de prejudiciere
a patrimoniului AGVPS, care ar putea fi catalogate drept




•

•

•

•

•

înșelăciune la convenție, iar în cazul nerecunoașterii dreptului de
proprietate al AGVPS din România asupra imobilului Cabana
”Podu Pitarului”, în ceea ce privește edificarea acestei construcții,
prin emiterea unui document în mod expres până la data de
01.07.2021, atrage după această dată excluderea efectivă a AVPS
București, conform art. 20 și 23 lit. h) din Statutul A.G.V.P.S.;
încheierea unui contract cu S.C. Alpha Service Inov S.R.L., pe o
perioadă de 12 ani, în condițiile în care venitul minim garantat va
fi de 5000 euro până în anul 2022, și 6000 euro începând cu anul
2023;
avizarea modificărilor ce vor fi aduse Statutului A.G.V.P.S. din
România și transmiterea acestora către asociațiile afiliate pentru
eventuale observații;
organizarea Congresului AGVPS din România în data de
31.07.2021, la Hotelul Central Plaza, situat în Mn. Piatra Neamț,
Județul Neamț;
participarea printr-o delegație a A.G.V.P.S. din România la
expoziția ”Lumea vânătorii și a naturii – Una cu natura”,
Budapesta – 2021;
constituirea delegației A.G.V.P.S. din România la CIC, formată
din domnii Mugurel Drăgănescu, Iosif Benke, Sorin Bronț,
Dragoș Daniel, Dragoș Ștefănescu și Florică Stan.

Se impune să mai amintim, participarea la diverse
dezbateri/discuţii/lucrări, dintre care:
• participarea, în nenumărate rânduri, a conducerii AGVPS,
reprezentată de dl. Florin Iordache, dl. Vicepreședinte/Președinte
împuternicit Ovidiu Ionescu și dl. Președinte executiv Mugurel
Drăgănescu, în vederea susținerii motivate a inițiativei legislative
privind modificarea Legii 407/2006 în sensul acordării unor cote
de recoltă la speciile migratoare pe zi/vânător – anexă în prezenta
broșură;




• transmiterea, în nenumărate rânduri, unor puncte de vedere din
partea conducerii AGVPS, reprezentată de dl. Președinte executiv
Mugurel Drăgănescu către Comisia pentru Agricultură,
Silvicultură și Servicii Specifice, din cadrul Camerei Deputaților,
în vederea contracarării susținerilor unor domni parlamentari
privind modificarea Legii 407/2006 în sensul eliminării dreptului
de atribuire a gestiunii fondurilor cinegetice către gestionarii
consacrați, precum și a încheierii contractelor pe 6 ani;
• participarea în data de 12.04.2021 și în data de 27.05.2021 la
dezbaterile publice, în sistem on-line, pe marginea proiectului de
ordin privind aprobarea cotelor de recoltă la căprior, precum și
pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânătoarea
este permisă, pentru perioada 15 mai 2021 - 14 mai 2022. La
aceste dezbateri a participat dl. Președinte executiv Mugurel
Drăgănescu, însoțit de domnii Radu Laurențiu – director AJVPS
Brăila, Radu Micu – director AJVPS Constanța, Dragoș
Ștefănescu – director AJVPS Buzău, Dragoș Daniel – director
AJVPS Satu Mare, Antonescu Ion – director AJVPS Vâlcea,
Benke Iosif – director AVPS Zetelaka es Tarsai, Albulescu Mihai
– director AJVPS Olt, Calciu Jan Dorin – director AJVPS
Hunedoara, Humelnicu Cosmin – director AJVPS Botoșani, Lera
Cornel – director AJVPS Timiș, Oprea Traian – președinte
AJVPS Timiș, Florea Sebastian – director AVPS Iași, Eliad
Cătălin – director AVPS Vulturul și Vladimir Talpeș – director
AGVPS. La dezbateri 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 WWF și Alianța pentru Combaterea Abuzurilor.
• participarea, prin dl. Președinte executiv Mugurel Drăgănescu și
dl. Director Vladimir Talpeș, în cadrul unor dezbateri publice,
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organizate în vederea modificării reglementărilor de aprobare a
instrucțiunilor de amenajare a poligoanelor de tir;
participarea, prin dl. Director Vladimir Talpeș, în cadrul mai
multor dezbateri, organizate pe marginea Proiectului Life Gâsca
cu gât roșu;
participarea, prin dl Director Talpeș Vladimir, la dezbaterea
publică privind ordinul de stabilire a perioadelor și zonelor de
prohibiție a pescuitului din anul 2021;
participarea, prin dl Președinte executiv Mugurel Drăgănescu și
dl Director Talpeș Vladimir, în mai multe rânduri, la dezbaterile
publice referitoare la emiterea Ordinului privind aprobarea
Ghidului de monitorizare a păsărilor de interes comunitar, precum
și a Ordinului pentru aprobarea instrucțiunilor privind evaluarea
speciilor de interes cinegetic;
participarea în data de 26.04.2021, prin dl Director Talpeș
Vladimir, la dezbaterea publică privind aprobarea măsurilor de
reglementare a efortului de pescuit pentru anul 2021;
participarea în data de 30.06.2021, prin dl Președinte executiv
Mugurel Drăgănescu și dl Benke Iosif – director AVPS Zetelaka
es Tarsai, la ședința organizată de MMAP privind identificarea
unor soluții, ce se vor transpune într-o O.U.G., pentru asigurarea
unei intervenții rapide în cazul prezenței urșilor în intravilan;
participarea în data de 30.06.2021, prin dl Președinte executiv
Mugurel Drăgănescu, în cadrul unei ample discuții la nivelul
conducerii MMAP privind necesitatea și obligativitatea autorității
de a emite ordinul privind aprobarea cotelor de recoltă pentru
toate speciile de păsări admise la vânătoare;
participarea firmei de avocatură parteneră, Societatea Civilă de
avocați ”CAPISIZU & ASOCIAȚII”, la toate litigiile în care este
implicată AGVPS, dar și acordarea de consultanță asociațiilor
afiliate.




Referindu-ne la perioada sus amintită, datorită restricțiilor impuse
de pandemia COVID–19, prin declararea stării de alertă, activitatea de
vânătoare și pescuit a fost grav afectată. În aceste condiții, conducerea
executivă, împreună cu personalul AGVPS, a consiliat și susținut asociațiile
afiliate pe timpul stării de alertă cu privire la: aducerea la cunoștință, cu
celeritate, a hotărârilor de Guvern 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.
De asemenea, menționăm faptul că AGVPS din România a avut
calitatea de intervenient în favoarea MMAP în procesul intentat de
Asociația pentru Combaterea Abuzurilor privind suspendarea și anularea
parțială a Ordinului 1400/2020 referitor la vânarea majorității păsărilor
admise conform Anexei 1 din Legea 407/2006. Dintre toate asociațiile care
au solicitat calitatea de intervenient, singura admisă de instanță a fost
AGVPS din România care a fost reprezentată de Societatea Civilă de
Avocați MP PARTNERS. Dosarul privind suspendarea parțială a ordinului
sus amintit, având nr.2506/1/2020 a avut câștig definitiv de către A.C.A. în
data de 21.01.2021 la Î.C.C.J., iar dosarul nr. 452/64/2020 privind anularea
ordinului a fost câștigat pe fond tot de A.C.A. încă din data de 18.12.2020
la C.A. Brașov.
Totodată, în interesul asociațiilor afiliate, dar nu numai,
conducerea AGVPS din România a inițiat și alte demersuri, pe care le
anexăm în continuare.

Mugurel Drăgănescu
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ANEXE










































































































PROIECT
OBIECTIVE PRIORITARE ALE A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA

PENTRU PERIOADA 2021 - 2022

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 în urmă. Astfel, în ultima perioadă ne-am confruntat și încă
ne confruntăm cu câteva probleme majore, capitale, care în caz de
nerezolvare sau de persistență pot duce la destabilizarea organizațiilor
noastre. Dintre acestea enumerăm:
- menținerea unor restricții impuse de pandemia Covid 19;
- neîndeplinirea obligației legale a autorității publice centrale în
legătură cu emiterea Ordinului privind vânarea tuturor speciilor admise la
vânătoare conform Anexei 1 din Legea 407/2006;
- posibila reprezentare deficitară a M.M.A.P. la C.A. Brașov și la
Î.C.C.J. în dosarele privind suspendarea și anularea parțială a ordinului
privind aprobarea cotelor de recoltă pentru perioada 2020-2021;
- extinderea pe întreg teritoriul țării a epizootiei PPA și neacordarea
de către stat a compensațiilor și stimulentelor pentru cheltuielile avute de
gestionarii fondurilor cinegetice;
- lipsa de sprijin financiar acordat de statul român pentru
gestionarea faunei cinegetice;
- neîndeplinirea obligației legale a autorității publice privind
acordarea nivelului de prevenție pentru speciile urs și lup.



Ținând cont de toate aceste inconveniente, ne-am lovit și de refuzul
consecvent al administratorului în ceea ce privesc solicitările noastre repetate
pentru renegocierea contractului cadru de gestionare a faunei cinegetice.
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 periodic,
conturând astfel programe sau acțiuni care să facă obiectul analizei şi
aprobării Congreselor anuale ale AGVPS.
În acest sens, obiectivele prioritare ale AGVPS, se propun a fi
structurate, ca și în anul precedent, 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;
- 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;
- Preocupare permanentă privind îmbunătățirea și modernizarea
site-ului www.agvps.ro și a revistei VPR.
II. Reprezentarea intereselor entităților afiliate
- Continuarea intervenţiilor care se pot face la nivelul Camerei
Deputaţilor pentru modificarea „Legii protecţiei fondului cinegetic şi a
vânătorii”, sprijinind argumentat necesitatea acordării unei cote de recoltă la
speciile migratoare pe zi/vânător, dar și contracarând argumentat posibilele
inițiative de eliminare a gestionarului consacrat sau de încheiere a
contractelor de gestiune pe o perioadă de numai 6 ani;
- Continuarea intervențiilor 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 continuarea:
• evidenţierii, în revista VPR, pe site-ul www.agvps.ro, pe facebook-ul
AGVPS etc., a activităţilor de vânătoare şi de pescuit sub aspectul utilităţii
lor pentru echilibrul din natură şi societate;
• popularizării 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 personalul/membrii asociațiilor, într-o
serie de interviuri/materiale/reportaje ilustrate în revista VPR;
• popularizării activităţii de combatere a braconajului cinegetic și piscicol;



• implicării 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.
- 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.
- 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.

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.




STATUTUL
Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi
din România

CAPITOLUL I Dispoziţii generale
Art. 1. - (1) Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi din România, succesoare de drept a Uniunii Generale a
Vânătorilor din România (U.G.V.R.), înfiinţată în anul 1919,
recunoscută ca persoană juridică prin legea promulgată prin Decretul
Regal nr. 1.393/1923, reorganizată ca Asociaţia Generală a Vânătorilor
din România (A.G.V.R.) prin Decretul nr. 211/1948 şi ca Asociaţia
Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România prin
Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 3.126/1953, instituţionalizată ca
atare prin prevederile actelor normative adoptate ulterior în legătură cu
vânătoarea, pescuitul şi regimul armelor, definită expres prin
prevederile Legii nr. 26/1976 privind economia vânatului şi vânătoarea
şi ale Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996,
republicată, este menţinută în fiinţă prin efectul înscrierii în registrele
speciale ale asociaţiilor şi fundaţiilor şi recunoscută ca fiind de utilitate
publică prin Hotărârea Guvernului nr. 259/2001.
(2) Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din
România, denumită în continuare A.G.V.P.S., este persoană juridică de
utilitate publică şi de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu
patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil.
(3) A.G.V.P.S. are denumire, sediu, patrimoniu, siglă şi drapel
proprii; durata funcţionării acesteia este nedeterminată; modelele siglei
şi drapelului sunt prezentate în anexele nr. 1 şi 2.
(4) A.G.V.P.S. este înscrisă în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor de la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti sub nr. 4 din 31 mai



2000 şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop
patrimonial sub nr. 1.561/A/2000.
(5) A.G.V.P.S. are sediul în municipiul Bucureşti, Calea
Moşilor nr. 128, sectorul 2.
Art. 2. - (1) A.G.V.P.S. este constituită din organizaţii membre
ale vânătorilor şi/sau pescarilor constituite pe principiul liberei asocieri
şi afiliate la aceasta, şi din membri individuali exclusiv din cadrul
organizaţiilor neafiliate gestionare de fonduri cinegetice şi/sau zone de
pescuit recreativ/sportiv, pe bază de contracte încheiate de acestea cu
autorităţile administrative.
(2) Afilierea organizaţiilor şi a membrilor individuali la
A.G.V.P.S. se face potrivit criteriilor specificate în prezentul Statut.
(3) Numărul organizaţiilor şi membrilor individuali care se
pot afilia la A.G.V.P.S. este nelimitat.
Art. 3 – A.G.V.P.S. din România este afiliată la Federaţia
Asociaţiilor de Vânători şi Conservare a Faunei Cinegetice din Uniunea
Europeană (F.A.C.E.) şi la alte organisme internaţionale în profil.
Art. 4. - (1) A.G.V.P.S. are următoarele obiective:
a) protecția și conservarea faunei sălbatice și faunei
acvatice, menținerea echilibrului ecologic, precum și îmbunătățirea
mediului acestora de viață;
b) gruparea în jurul ei a asociaţiilor de vânători şi/sau
pescari, precum şi a membrilor vânători şi/sau pescari ai organizaţiilor
neafiliate, care înţeleg să sprijine obiectivele A.G.V.P.S., în interes
comun;
c) susţinerea activităţilor concrete desfăşurate pentru
protecţia şi conservarea biodiversităţii faunei de interes cinegetic şi
piscicol, precum şi a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia;




d) reprezentarea şi apărarea intereselor membrilor ei, precum
şi a personalului angajat al acesteia şi al organizaţiilor afiliate, în faţa
autorităţilor interne şi internaţionale;
e) armonizarea intereselor organizaţiilor afiliate şi medierea
eventualelor neînţelegeri dintre acestea;
f) acordarea de sprijin şi asistenţă de specialitate membrilor
săi;
g) monitorizarea respectării legilor, a statutului și a
reglementărilor subsidiare acestora de către membrii afiliați;
h) înființarea și gestionarea unui fond financiar de ajutorare
a membrilor afiliați aflați justificat în situații economico-financiare
deficitare;
i) organizarea de reuniuni, conferinţe, simpozioane, expoziţii,
competiţii sportive în profil şi alte manifestări cinegetice şi de pescuit şi
participarea la astfel de manifestări în ţară şi în străinătate;
j) înfiinţarea de fundații și unități economice, precum și
desfășurarea de activități economice cu caracter accesoriu și de
cercetare științifică, în domeniile sale de activitate cuprinse în codurile
CAEN, nominalizate prin hotărâre distinctă a Consiliului A.G.V.P.S.;
k) editarea şi difuzarea de publicaţii în domeniul cinegetic şi
halieutic şi sprijinirea editării şi difuzării unor lucrări de specialitate
destinate instruirii candidaţilor, membrilor şi personalului
organizaţiilor afiliate;
l) ţinerea evidenţei câinilor de vânătoare şi eliberarea
permiselor şi semnelor distinctive pentru câinii de vânătoare
proprietatea membrilor săi, prin intermediul organizaţiilor afiliate;
m) tipărirea, înserierea şi distribuirea carnetelor de membru
şi distribuirea asigurărilor de răspundere civilă în legătură cu
practicarea vânătorii pentru membri săi;




n) susţinerea şi participarea, în măsura posibilităţilor, la
activităţile de prevenire şi de combatere a braconajului;
o) formularea de propuneri legislative ori de îmbunătăţire a
iniţiativelor legislative promovate de cei în drept;
p) sprijinirea şi participarea, când este solicitată, la acţiunile
de populare a habitatelor naturale cu specii noi de interes cinegetic şi
piscicol;
q) afilierea de noi membri sau, după caz, excluderea
membrilor săi, în condiţiile stabilite prin prezentul statut;
r) îndeplinirea altor atribuţii stabilite prin lege şi prin
reglementările subsidiare în domeniu.
(2) Obiectivele A.G.V.P.S. pot fi completate operativ, în
funcţie de necesităţi, de către Consiliul A.G.V.P.S., urmând să fie
supuse ratificării primului Congres.
CAPITOLUL II Structura A.G.V.P.S.
Art. 5. - A.G.V.P.S. este forul de reprezentare, în plan intern şi
internaţional, al intereselor membrilor săi.
Art. 6. - Organele A.G.V.P.S. sunt:
a) Congresul, cu atribuţii de adunare generală;
b) Consiliul, cu atribuţii de consiliu director;
c) Comisia de cenzori.
Art. 7. - (1) Congresul este organul suprem de conducere al
A.G.V.P.S., constituit din delegaţiile reprezentative ale organizaţiilor
afiliate, stabilite pentru perioade de câte 5 ani, şi din membri
individuali.
(2) Norma de reprezentare a organizaţiilor afiliate este de
maximum un delegat la 250 de vânători şi, respectiv, de maximum un
delegat la 2500 de pescari amatori sau sportivi.




(3) Dreptul de vot al delegaţiilor organizaţiilor afiliate se
exercită unitar şi reprezintă un număr de voturi valabile egal cu
raportul dintre cota de participare a asociaţiei respective la bugetul
A.G.V.P.S. în anul precedent şi cota de participare a unui membru
individual, care este de 20 euro/an.
(4) Calitatea de delegat sau de membru individual în Congres
se pierde prin deces, renunţare în scris, revocare sau prin pierderea
calităţii de membru vânător şi/sau de pescar amator sau sportiv,
precum şi ca urmare a neachitării cotei de participare pe anul
precedent sau a alegerii sale în conducerea unei organizaţii neafiliate.
(5) Componenţa delegaţiilor în Congres se hotărăşte de
adunarea generală a organizaţiei afiliate, o dată la 5 ani sau ori de
către ori este necesar, şi se comunică la A.G.V.P.S., până la următorul
Congres.
Art. 8. - (1) Congresul se convoacă anual în sesiune ordinară,
iar în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, de către
Consiliu, preşedinte, preşedinte executiv sau la cererea unor organizaţii
afiliate şi a membrilor individuali care însumează cel puţin o treime din
numărul total de voturi.
(2) Congresul este statutar constituit în condiţiile în care
delegaţiile organizaţiilor afiliate şi membrii individuali participanţi la
Congres însumează peste jumătate din numărul total de voturi,
calculate de A.G.V.P.S. şi făcute publice, prin comunicare în
documentele Congresului.
(3) Calculul numărului de voturi valabile se prezintă anual,
premergător Congresului de către conducerea A.G.V.P.S., în funcţie de
cotele de participare încasate pe anul precedent, până cel mai târziu cu
15 zile înainte de data Congresului.
(4) O dată la 5 ani, după desfășurarea adunărilor generale
de alegeri la organizațiile afiliate, Congresul alege președintele,



președintele executiv, 3 vicepreședinți și 18 membri ai Consiliului,
precum și Comisia de cenzori.
(5) În situaţii de excepţie, Congresul poate prelungi mandatul
membrilor Consiliului A.G.V.P.S. pentru o perioadă de până la un an.
Art. 9. - Congresul are următoarele atribuţii:
a) dezbate şi aprobă anual raportul de activitate al
Consiliului, programul de activitate, bugetul asociaţiei şi ratifică
situaţiile financiare prevăzute de legea contabilităţii, în baza raportului
comisiei de cenzori, apoi se pronunţă asupra gestiunii pe perioada
analizată;
b) dezbate şi stabileşte strategia A.G.V.P.S. pe perioadă de
câte 5 ani;
c) alege o dată la 5 ani, după desfăşurarea adunărilor
generale de alegeri la organizaţiile afiliate, sau ori de câte ori este
necesar, preşedintele, vicepreşedinţii, preşedintele executiv, membrii
Consiliului şi Comisia de cenzori;
d) modifică Statutul A.G.V.P.S. şi Statutul-cadru al
organizaţiilor afiliate la A.G.V.P.S.;
e) hotărăşte cu privire la afilierea A.G.V.P.S. la organizaţii şi
organisme internaţionale de profil;
f) hotărăşte în situaţii economico-financiare justificate,
riscante pentru exigenţa unor organizaţii afiliate, scutirea acestora de
plata cotei de participare pe timp de un an;
g) soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor de
excludere şi de respingere a cererii de afiliere;
h) aprobă Normele unitare de desfăşurare a adunărilor
generale de alegeri la nivelul organizaţiilor afiliate;
i) acordă Ordinul Sfântul Eustaţiu, Diploma de Membru de
onoare al A.G.V.P.S. şi Diploma de merit a A.G.V.P.S., precum şi
brevetul şi, respectiv, medaliile corespunzătoare;



j) stabileşte principiile reciprocităţii privind practicarea
vânătorii şi pescuitului de către membrii asociaţiilor afiliate şi membrii
individuali ai A.G.V.P.S.;
k) ratifică sau anulează, după caz, hotărârile Consiliului luate
în situaţii deosebite, care sunt în competenţa sa;
l) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii și prezentului
Statut.
Art. 10. - (1) Consiliul conduce activitatea A.G.V.P.S. în
intervalul dintre ședințele Congresului și este alcătuit din președinte,
președinte executiv, 3 vicepreședinți, ca membri de drept, și un număr
de 18 membri, toți cu o vechime mai mare de 10 ani într-o organizație
afiliată, desemnați pe grupe de câte două maxim trei județe și unul din
Municipiul București, dacă nu fac parte din conducerile unor asociaţii
neafiliate şi dacă prezintă cazier fiscal fără datorii la stat.
(2) Consiliul se reuneşte în şedinţe ordinare o dată pe
trimestru şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la
convocarea preşedintelui, a preşedintelui executiv, sau la cererea a cel
puţin unei treimi din numărul membrilor acestuia.
Art. 11. - Consiliul are următoarele atribuţii:
a) duce la îndeplinire hotărârile Congresului;
b) prezintă în Congres raportul de activitate al Consiliului şi
aprobă situaţiile financiare prevăzute de legea contabilităţii, pe care le
supune ulterior ratificării Congresului;
c) propune programul de activitate şi bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul în curs; rectifică, în caz de nevoie, bugetul de venituri
şi cheltuieli;
d) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile vicepreşedinţilor
A.G.V.P.S. şi ale membrilor săi;




e) hotărăşte cu privire la afilierea membrilor sau la
excluderea celor afiliaţi, potrivit criteriilor cuprinse în prezentul
statut;
f) avizează propunerile de modificare şi completare a
statutelor asociaţiilor afiliate şi propunerile de angajare şi desfacere a
contractului de muncă pentru directorii acestor asociaţii, potrivit
criteriilor adoptate în acest sens;
g) propune angajarea preşedintelui executiv, când este cazul,
şi aprobă criteriile de angajare al personalului A.G.V.P.S. şi al
asociaţiilor afiliate;
h) arbitrează eventualele divergenţe dintre organizaţiile afiliate, în
scopul armonizării intereselor acestora;
i) aprobă organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare,
regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul de ordine
interioară pentru A.G.V.P.S.;
j) hotărăște nivelul salarizării şi premierea ori sancţionarea
preşedintelui executiv, precum şi retribuirea sau premierea altor
membri ai Consiliului, ai Comisiilor de sprijin și ai altor colaboratori
pentru activitate deosebită şi probleme importante soluţionate în interes
general;
k) aprobă, dacă este cazul, componenţa corpului de arbitri, pe
domenii de activitate competiţională;
l) validează sau invalidează motivat alegerile de la nivel de
asociaţie afiliată, dacă adunările generale ale acestora nu au respectat
criteriile de organizare şi desfăşurare a alegerilor;
m) aprobă propunerile de înfiinţare a unor fundaţii şi unităţi
economice proprii, în vederea obţinerii surselor de finanţare necesare
realizării scopului A.G.V.P.S.;




n) aprobă reprezentanţii şi componenţa delegaţiilor care
reprezintă A.G.V.P.S. în relaţiile internaţionale şi stabileşte cadrul
colaborării cu acestea;
o) hotărăşte, în situaţii economico-financiare convingător
motivate, reeşalonarea datoriilor unor asociaţii afiliate pe o perioadă
de maximum 5 ani;
p) aprobă înstrăinarea, casarea sau scoaterea din uz a
mijloacelor fixe şi, respectiv, a obiectelor de inventar care aparţin
A.G.V.P.S., cu avizul Comisiei de cenzori;
r) acordă recompense şi premii, diplome şi medalii de merit;
s) în mod excepţional şi numai motivat, poate lua hotărârile
prevăzute la art. 9 lit. d), e), f), h), i), j) şi l), ce ţin de competenţa
Congresului, pe care le supune ratificării acestuia la prima reuniune;
t) administrează un fond de ajutorare a membrilor aflați în
situații economico-financiare deficitare; aprobă, pe termen limitat,
acordarea ajutorului financiar, exclusiv pentru achitarea obligațiilor
financiare privind tarifele de gestionare, în baza documentelor
justificative și cu avizul comisiei de cenzori, conform procedurilor
adoptate în acest sens;
u) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii şi prezentului
statut.
Art. 12. - Preşedintele de onoare are următoarele drepturi:
a) să convoace motivat, în situaţii considerate excepţionale
pentru AGVPS şi asociaţiile afiliate, Congresul acesteia, în sesiune
extraordinară;
b) să prezideze reuniunile Congresului şi ale Consiliului
AGVPS la care ia parte;




c) să preia, oricând timpul îi permite, conducerea delegaţiilor
reprezentative ale AGVPS din România în relaţiile cu organizațiile,
organismele şi asociaţiile similare din străinătate.
Art. 13. (1) - Preşedintele A.G.V.P.S. are următoarele
atribuţii:
a) prezidează reuniunile Congresului şi ale Consiliului
A.G.V.P.S., însuşindu-şi prin semnătură hotărârile acestora;
b) dă delegare unuia dintre vicepreşedinţi sau preşedintelui
executiv pentru a conduce reuniunile Consiliului şi Congresului atunci
când din motive obiective nu poate participa la aceste reuniuni;
c) conduce delegațiile AGVPS în relațiile cu organizațiile,
organismele și asociațiile similare din străinătate;
d) conlucrează cu președintele executiv pentru ducerea la
îndeplinire a hotărârilor Congresului și Consiliului AGVPS, precum
și pentru soluționarea problemelor de interes general;
e) aprobă operativ delegaţiile, altele decât cele aprobate de
Consiliu, care reprezintă A.G.V.P.S. în relaţiile cu organizaţiile,
organismele şi instituţiile din străinătate şi consiliază sau sprijină
preşedintele executiv, la solicitarea acestuia, în orice problemă de
interes pentru AGVPS, asociaţiile afiliate și membrii acestora;
f) încheie, modifică şi desface contractul individual de muncă
al preşedintelui executiv, în condiţiile Codului Muncii, la propunerea
Consiliului, cu aprobarea Congresului şi contribuie, prin lucrări în
profil şi orice alte mijloace, la creşterea nivelului de instruire a
membrilor şi personalului organizaţiilor afiliate; se preocupă de
îmbunătăţirea imaginii activităţilor de vânătoare şi pescuit din
România.
(2)Preşedintele poate îndeplini atribuţiile preşedintelui
executiv atunci când postul devine vacant, pe o perioadă limitată la
maximum 3 luni, conform hotărârii Consiliului.



Art. 14. – Preşedintele executiv al A.G.V.P.S. are următoarele
atribuţii:
a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Congresului şi
Consiliului;
b) reprezintă A.G.V.P.S. în relaţiile cu membrii afiliaţi şi cu
membrii organizațiilor afiliate;
c) reprezintă AGVPS în relațiile cu alte organizații,
organisme și instituții de profil din țară sau străinătate, cu Guvernul,
Parlamentul României, precum și cu instituțiile economice, juridice și
sociale din țară;
d) propune Consiliului sau președintelui, după caz,
componența delegațiilor care reprezintă AGVPS în relațiile cu
organizațiile, organismele și instituțiile internaționale;
e) exprimă punctul de vedere legitim al organizaţiilor afiliate
în relaţia cu autorităţile publice centrale, dacă preşedintele sau
Consiliul nu hotărăşte altfel;
f) administrează patrimoniul A.G.V.P.S. şi angajează prin
semnătura sa operaţiunile patrimoniale;
g) răspunde de întocmirea situaţiilor financiare prevăzute de
legea contabilităţii şi elaborează proiectul programului de activitate şi
proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, urmărind după aprobare,
realizarea acestora;
h) propune organigrama, statul de funcţii şi grila de
salarizare pentru angajaţii A.G.V.P.S.;
i) întocmeşte şi supune spre aprobare proiectele
regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale regulamentului de
ordine interioară ale A.G.V.P.S.;
j) încheie, modifică şi desface contractele individuale de
muncă ale personalului angajat în cadrul A.G.V.P.S.; aplică sancţiunile
disciplinare prevăzute în Codul muncii;



k) coordonează activitatea personalului angajat în cadrul
A.G.V.P.S.;
l) premiază personalul angajat şi membrii organizaţiilor
afiliate pentru activităţi desfăşurate în sprijinul A.G.V.P.S. şi al
organizaţiilor afiliate;
m) ia, în situaţii de urgenţă, decizii care ţin de competenţa
Consiliului şi a preşedintelui, pe care le aduce în cel mai scurt timp la
cunoştinţă acestora;
n) decide şi ia orice alte măsuri în conformitate cu prevederile
legii şi ale prezentului statut.
Art. 15. - (1) Pe lângă Consiliu pot funcţiona comisii cu
caracter consultativ şi de sprijin, printre care:
a) Comisia de tir vânătoresc;
b) Comisia de chinologie vânătorească;
c) Comisia de pescuit competiţional privat;
d) Comisia juridică;
e) Comisia economică;
f) Comisia de promovare a imaginii A.G.V.P.S.
(2) Comisiile sunt organizate şi coordonate de un preşedinte
ales dintre membrii Consiliului, iar secretariatul fiecărei comisii este
asigurat de un angajat al A.G.V.P.S. cu atribuţii în domeniu.
Art. 16. - (1) Comisia de cenzori este compusă din 3 membri,
dintre care cel puţin unul trebuie să fie expert contabil; comisia îşi
alege preşedintele, care trebuie să fie expert contabil.
(2) Funcţia de cenzor este incompatibilă cu orice altă funcţie
în Consiliu şi cu orice funcţie salarizată în cadrul A.G.V.P.S.
(3) Atribuţiile şi răspunderile cenzorului sunt cele prevăzute în
actele normative în vigoare.




(4) Concluziile verificărilor efectuate de cenzori sunt prezentate
sub formă de raport Congresului şi sub formă de informări Consiliului,
preşedintelui şi preşedintelui executiv, care stabilesc măsuri în consecinţă.
(5) Membrii Comisiei de cenzori sunt retribuiţi pentru
activitatea depusă cu o indemnizaţie fixă stabilită de Congres.
(6) În caz de deces, de demisie ori de incompatibilitate,
cenzorii vor fi înlocuiţi operativ prin hotărâre a Consiliului, care
urmează să fie ratificată la primul Congres.
CAPITOLUL III Membrii A.G.V.P.S. Drepturi şi obligaţii
Art. 17. - (1) Sunt membri ai A.G.V.P.S. organizaţiile
vânătorilor şi/sau pescarilor legal constituite şi afiliate la aceasta până
la data adoptării prezentului statut, precum și organizațiile
competiționale în profil sau membrii individuali care nu sunt membri
ai organizațiilor afiliate descrise anterior.
(2) Pot deveni membri ai A.G.V.P.S., organizaţiile vânătorilor
şi/sau pescarilor amatori sau sportivi, gestionare de fonduri cinegetice
şi/sau de zone de pescuit recreativ-sportiv, membri individuali din
cadrul organizaţiilor neafiliate ale vânătorilor şi/sau pescarilor amatori
sau sportivi, gestionare de fonduri cinegetice şi/sau zone de pescuit
recreativ-sportiv şi organizaţiile vânătorilor cu arcul sau cu păsări de
pradă, dacă solicită afilierea, se angajează să respecte prezentul statut
şi îndeplinesc cumulativ criteriile de afiliere prevăzute în acesta.
Art. 18. – Membrii A.G.V.P.S. au următoarele drepturi:
a) să fie reprezentaţi de către A.G.V.P.S. la nivel naţional şi în
organismele internaţionale de profil pentru promovarea şi protejarea
intereselor comune;
b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale
A.G.V.P.S. şi să participe, cu drept de vot, prin delegaţiile alese ori în
mod direct, după caz, la Congres şi prin membri aleşi în Consiliu,



condiţionat de achitarea integrală a obligaţiilor statutare la termenele
stabilite;
c) să beneficieze de primirea de carnete de membru cu sigla
A.G.V.P.S., prin intermediul A.G.V.P.S. sau în mod direct, după caz;
d) să beneficieze, de reciprocitate în relaţiile cu celelalte
asociaţii afiliate la A.G.V.P.S., în condiţiile stabilite de Congres;
e) să participe la alegerea preşedintelui, preşedintelui
executiv, a celor 3 vicepreşedinţi, celor 18 membri titulari ai
Consiliului şi a 18 membri supleanţi ai acestuia, dintre candidaţii
desemnaţi pe grupe de câte două maxim trei judeţe şi din municipiul
Bucureşti, precum şi la alegerea Comisiei de cenzori, compuse din trei
membri titulari şi trei membri supleanţi;
f) să îşi exprime punctul de vedere şi să facă propuneri pentru
îmbunătăţirea activităţii A.G.V.P.S.;
g) să ia parte, prin echipe sau concurenţi individuali, la
competiţiile sportive şi la alte activităţi de profil, organizate în ţară şi în
străinătate;
h) să beneficieze, prin A.G.V.P.S., de asigurare în caz de
accidente de vânătoare pentru fiecare membru vânător;
i) să primească din partea A.G.V.P.S. consultanţă de
specialitate tehnică, economică şi juridică în soluţionarea problemelor
proprii;
j) să propună şi să beneficieze pentru membrii lor de
acordarea ordinului, titlului și medaliei prevăzute în prezentul statut,
potrivit criteriilor aprobate de Congres în acest sens; să propună şi să
beneficieze de medalia de merit a A.G.V.P.S. pentru ei şi entităţile din
structura lor;
k) să primească orice fel de informaţii din banca de date a
A.G.V.P.S.;




l) să beneficieze de ajutor financiar în situații economicofinanciare deficitare pentru ei, conform aprobării Consiliului, și în
urma avizului comisiei de cenzori, în concordanță cu normele
subsidiare elaborate în acest sens.
Art. 19. – Membrii A.G.V.P.S. au următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte Statutul A.G.V.P.S. şi să
funcţioneze potrivit statutului propriu, elaborat în baza statutuluicadru;
b) să respecte hotărârile organelor de conducere ale
A.G.V.P.S. luate pentru armonizarea, protejarea şi promovarea
intereselor comune;
c) să participe în mod activ la realizarea scopului, obiectivelor
şi atribuţiilor A.G.V.P.S.;
d) să nu desfăşoare activităţi contrare intereselor A.G.V.P.S.
şi ale organizaţiilor afiliate;
e) să achite către A.G.V.P.S., la termenele scadente, cota de
participare la bugetul acesteia;
f) să desemneze, în cazul organizaţiilor afiliate, o dată la 5
ani, premergător Congresului, delegaţiile proprii în Congres;
g) să invite pentru a participa, la fiecare adunare generală de
alegeri, un reprezentant al Consiliului A.G.V.P.S., desemnat operativ de
preşedintele executiv dintre membrii Consiliului;
h) să se supună verificării A.G.V.P.S. în privinţa respectării
legilor specifice şi a statutului;
i) să transmită anual, până la finele lunii ianuarie a anului
curent, balanţa analitică la 31 decembrie şi datele statistice aferente
anului precedent, necesare băncii de date constituite la nivelul
A.G.V.P.S.;
j) să promoveze o imagine corectă în legătură cu activitatea
de vânătoare şi/sau de pescuit;



k) să asigure o instruire corespunzătoare a membrilor
vânători şi/sau pescari, precum şi a angajaţilor proprii;
l) să achite lunar contravaloarea abonamentelor la revista
"Vânătorul şi Pescarul Român" corespunzător cotei de 20% din
numărul membrilor vânători ai asociaţiei;
m) să nu înscrie sau să ia măsuri de excludere din asociaţie,
atunci când ia cunoştinţă, membrii excluşi din alte organizaţii afiliate la
A.G.V.P.S. pentru braconaj şi a celor care, prin faptele lor sau prin
activitatea desfăşurată, aduc prejudicii intereselor A.G.V.P.S. sau
celorlalte organizaţii afiliate;
n) să prezinte la A.G.V.P.S. pentru anulare, în termen de 60 de
zile, carnetele de membru puse la dispoziţia acestor asociaţii, la
eventuala retragere sau excludere a lor din cadrul A.G.V.P.S.; în caz
contrar, A.G.V.P.S. le va declara nule, pe cheltuiala proprie, într-un
ziar de largă circulaţie;
o) să nu permită practicarea vânătorii pe fondurile cinegetice
atribuite în gestiune, de către vânătorii asociaţiilor neafiliate, care nu
posedă carnet de membru cu sigla A.G.V.P.S., decât în condiţiile
achitării prealabile a tarifelor minime stabilite de Consiliu pentru
vânătorii străini;
p) să nu permită practicarea vânătorii şi/sau pescuitului pe
fondurile atribuite în gestiune, de către membrii altor asociaţii afiliate,
dacă nu îndeplinesc condiţiile cumulative ale legii în acest sens şi nu au
cotizaţia achitată la zi;
r) să transmită la A.G.V.P.S., în cazul organizaţiilor afiliate,
actele–adiţionale de modificare şi completare a statutului sau actului de
constituire, împreună cu hotărârea judecătorească care a aprobat
înscrierea de menţiuni.
Art. 20. – Membrii A.G.V.P.S. care încalcă prevederile legii,
ale prezentului statut, ale propriului statut, hotărârile organelor de



conducere ale A.G.V.P.S. ori care prin activitatea lor, sau a membrilor
acestora în cazul organizaţiilor afiliate, aduc daune de orice fel
A.G.V.P.S. şi/sau celorlalte organizaţii afiliate, vor fi sancţionaţi cu
excluderea din A.G.V.P.S., după o atenţionare prealabilă.
Art. 21. - (1) Hotărârea de excludere a membrilor săi va fi
luată de Consiliu, cu drept de contestaţie la Congres, în termen de 15 de
zile de la comunicarea hotărârii de excludere.
(2) Pe perioada de la depunerea contestaţiei până la
soluţionarea acesteia, de către primul Congres, hotărârea de excludere
se suspendă, iar cel în cauză va fi monitorizat de Consiliu, având toate
drepturile şi obligaţiile unui membru activ.
CAPITOLUL IV Criterii de afiliere şi de excludere
Art. 22. – (1) Organizaţiile vânătorilor şi/sau ale pescarilor,
cluburile, ligile şi alte structuri sportive, precum şi alte entităţi în profil,
legal constituite ca persoane juridice, se pot afilia la A.G.V.P.S. dacă
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) fac dovada obiectului principal al activităţii, prin contractele de
gestionare a faunei cinegetice şi/sau de utilizare a resursei acvatice vii, în
cazul asociaţiilor de vânători şi/sau de pescari;
b) solicită în scris afilierea la A.G.V.P.S., prezentând în cerere
datele de identificare şi de contact;
c) anexează, la cererea de afiliere, hotărârea adunării
generale în acest sens, care, cu data aprobării, reprezintă angajamentul
ferm al asociaţiei afiliate de a achita obligaţiile prevăzute de prezentul
statut, până la momentul dezafilierii;
d) anexează la cererea de afiliere statutul asociaţiei adaptat
prevederilor statutului-cadru;




e) anexează la cererea de afiliere actul constitutiv, certificatul
de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi licenţa de
funcţionare, dacă este necesară;
(2) Membrii individuali, exclusiv din cadrul asociaţiilor
neafiliate gestionare de fonduri cinegetice şi/sau zone de pescuit
recreativ-sportiv, se pot afilia la A.G.V.P.S. dacă solicită în scris
afilierea şi se obligă să recunoască şi să respecte prezentul statut.
Art. 23. – Membrii A.G.V.P.S. pot fi excluşi dacă:
a) pierd obiectul principal al activităţii, prevăzut la art. 22
alin (1) lit. a);
b) nu achită anual, până la 31 ianuarie anul curent, cota de
participare la bugetul A.G.V.P.S. datorată pentru anul precedent şi nu
depune declaraţia pe proprie răspundere privind numărul şi categoriile
de membri cu cotizaţia achitată în anul precedent;
c) aduc prejudicii imaginii şi intereselor A.G.V.P.S., precum şi
altor asociaţii afiliate şi membrilor individuali ai A.G.V.P.S.;
d) îşi pierd, în condiţiile legii, personalitatea juridică, în cazul
organizaţiilor afiliate;
e) îşi modifică statutul în contradicţie evidentă cu prevederile
statutului-cadru, în cazul asociaţiilor afiliate;
f) nu mai îndeplinesc una sau mai multe condiţii de afiliere ori
nu respectă criteriile stabilite pentru angajarea personalului propriu, în
cazul asociaţiilor afiliate;
g) nu respectă Statutul A.G.V.P.S., normele de desfăşurare a
adunărilor generale de alegeri şi criteriile de angajare ale personalului
propriu, în cazul asociaţiilor afiliate;
h) adoptă, prin organele lor de conducere, decizii contrare
legii, Statutului A.G.V.P.S., statutului propriu şi hotărârilor luate de
organele de conducere ale A.G.V.P.S.;




i) menţin în evidenţă membri care aduc prejudicii intereselor
şi imaginii A.G.V.P.S. prin săvârşirea de abateri grave de la lege şi
statut.
CAPITOLUL V Patrimoniul A.G.V.P.S.
Art. 24. - (1) A.G.V.P.S. are patrimoniu propriu şi privat,
format din:
a) bunuri imobile;
b) bunuri mobile constând în:
- mijloace fixe, altele decât bunurile imobile;
- obiecte de inventar;
- mijloace circulante;
c) drepturi şi obligaţii patrimoniale.
(2) Patrimoniul este element de bază al personalităţii juridice
a A.G.V.P.S., iar bunurile acesteia evidenţiate în bilanţurile contabile
anuale sunt proprietate privată indivizibilă.
Art. 25. - Mijloacele fixe şi mijloacele circulante ale
A.G.V.P.S. se realizează din:
a) cota anuală de participare a membrilor săi la bugetul de
venituri şi cheltuieli al A.G.V.P.S., este egală cu contravaloarea în lei,
la cursul BNR din ziua plăţii, a:
• 4 euro/vânător cu cotizaţia întreagă, 2 euro/vânător cu cotizaţia
redusă cu 50% şi 1 euro/vânător cu cotizaţia redusă peste 50%,
în cazul organizaţiilor vânătoreşti;
• 1,0 euro/pescar cu cotizaţia întreagă, 0,50 euro/pescar cu cotizaţia
redusă cu 50% şi 0,25 euro/pescar cu cotizaţia redusă peste 50%, în
cazul organizaţiilor de pescari recreativi;
• 20 euro/asociație competițional privată/membru individual al
AGVPS cu vârsta sub 65 ani, 10 euro/membru individual al




AGVPS cu vârsta cuprinsa intre 65 de ani şi 70 de ani şi 5
euro/membru individual cu vârsta peste 75 ani.
b) venituri obţinute din activităţi economice desfăşurate cu
caracter accesoriu;
c) donaţii, subvenţii, sponsorizări etc.;
d) orice alte surse, în condiţiile legii.
Art. 26. - (1) Cota de participare a membrilor individuali şi
prima tranşă a cotei de participare a organizaţiilor afiliate se virează
până la 14 mai anul curent corespunzător cotizaţiilor anuale încasate
de organizaţiile afiliate, de la membrii acestora; diferenţa din cota de
participare a asociaţiilor afiliate se virează până la 31 ianuarie anul
curent, pentru anul precedent, potrivit declaraţiei referitoare la
cotizaţiile anuale încasate de acestea, de la membrii lor.
(2) Regularizarea eventualelor diferenţe, dintre cotele de
participare datorate de asociaţiile afiliate şi cotele de participare
efectiv achitate de acestea, se realizează până la 28 februarie anul
curent, pentru anul precedent, pe baza declarației privind numărul de
membri vânători şi/sau pescari, pe categorii de cotizaţii anuale
încasate de la aceștia până la această dată, transmisă, pe proprie
răspundere, de conducătorul asociației.
Art. 27. - (1) Bunurile imobile ale A.G.V.P.S. pot fi
valorificate către terţi sau casate, după caz, cu aprobarea prealabilă şi
în condiţiile stabilite de Consiliu.
(2) Oricare ar fi cauza excluderii sau retragerii din
A.G.V.P.S., foştii membri ai acesteia nu au dreptul să pretindă
restituirea vreunei părţi din patrimoniul A.G.V.P.S.
(3) În cazul dizolvării A.G.V.P.S., bunurile rămase în urma
lichidării vor fi transmise, prin hotărârea Congresului, către o altă
asociaţie, uniune sau federaţie cu scop identic sau asemănător.




CAPITOLUL VI Dispoziţii finale
Art. 28. - (1) Congresul A.G.V.P.S. din România este statutar
constituit în condiţiile art. 8 alin (2) din prezentul statut.
(2) Consiliul A.G.V.P.S. este statutar constituit în prezenţa
(fizică sau prin mijloace de video-comunicație) majorităţii simple a
membrilor săi.
(3) Hotărârile Congresului şi Consiliului A.G.V.P.S. se iau
prin vot deschis, iar în situaţii cerute de majoritatea prevăzută la alin
(1), prin vot secret, hotărârile fiind adoptate cu votul majorităţii simple.
(4) În mod excepţional şi convingător motivat, votul
membrilor Consiliului se poate solicita şi/sau exercita prin
corespondenţă.
(5) Mandatul de delegat individual la Congres este personal,
dar, în situaţii convingător motivate, se poate exercita şi prin
intermediul altui delegat în Congres sau altui membru al asociaţiei
respective, mandatat în acest sens, pentru o singură reuniune, prin act
autentificat la notar.
(6) Mandatul delegației la Congres poate fi transmis altei
delegații pentru o singură reuniune, prin act autentificat la notar.
Art. 29. - (1) Pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte
vor fi depuse candidaturi scrise la Consiliul A.G.V.P.S. sau la
Secretariatul Congresului, respectându-se condiţiile impuse de statut.
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 28 alin. (3), alegerile
pentru preşedinte, președinte executiv şi vicepreşedinţi se vor
desfăşura cu vot secret în cazul existenţei mai multor candidaturi pe
aceeaşi funcţie.
(3) În cazurile în care funcţiile de preşedinte ori de
vicepreşedinte devin vacante din orice motive, atribuţiile vor fi delegate
temporar de către Consiliu, până la primul Congres, unora dintre
membrii săi.



(4) În situaţia candidaţilor pentru Consiliu care vor
reprezenta asociaţiile afiliate din diferite judeţe, aceştia vor fi
desemnaţi de reprezentanţii judeţelor respective şi validaţi de Congres.
(5) Locurile devenite vacante în Consiliu, altele decât cele de
drept, se completează prin cooptarea membrilor supleanţi aleşi, iar în
caz de imposibilitate, pe principiul reprezentativităţii, la propunerea
asociaţiilor din grupele de judeţe pe care le reprezintă.
(6) Locurile de drept devenite vacante în Consiliu se
completează, la primul Congres, prin alegeri pe funcţie, în condiţiile
art. 29.
Art. 30. – (1) Membrii Consiliului care lipsesc nemotivat de la
mai mult de două şedinţe consecutive sau de la mai mult de 3 şedinţe în
decursul unui an calendaristic îşi pierd calitatea şi vor fi înlocuiţi
potrivit prevederilor art. 29 alin. (5).
(2) Preşedintele, preşedintele executiv şi ceilalţi membri ai
Consiliului Asociaţiei decad din funcţii, potrivit vinovăţiei fiecăruia, în
cazul în care nu duc la îndeplinire, fără justificare plauzibilă,
hotărârile Congresului şi Consiliului A.G.V.P.S. sau în cazul unei
hotărâri a Congresului luată cu o majoritate absolută.
Art. 31. - Pierderea calităţii de membru al A.G.V.P.S. atrage
după sine pierderea calităţii în orice organ de conducere al A.G.V.P.S.,
iar pierderea calităţii de membru în organizaţiile afiliate, din grupele de
judeţe care l-au desemnat, conduce la înlocuirea acestuia din Consiliu
potrivit art. 29 alin (5).
Art. 32. - Consiliul A.G.V.P.S. va hotărî şi va proceda în timp
util la adaptarea corespunzătoare a prevederilor statutare care devin
contrare actelor normative în vigoare, prin modificarea necesară a
textelor, asigurând comunicarea şi cunoaşterea acestora, în vederea
respectării lor de către organizaţiile afiliate; hotărârile vor fi supuse
spre analiză şi ratificare proximului Congres.



Art. 33. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul
statut.
Art. 34. - (1) Prezentele modificări aduse Statutului AGVPS au
fost adoptate de Congresul A.G.V.P.S. la data de 31.07.2020.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului statut, Statutul
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705/21.09.2015,
cu modificările şi completările ulterioare, se completează
corespunzător.
(3) Prezentul statut modificat va fi autentificat sau atestat şi
înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei
Sector 2.
(4) Organizaţiile afiliate îşi vor adapta propriul statut la
prevederile statutului-cadru (anexa nr. 3) în adunările generale care
vor avea loc după Congresul A.G.V.P.S. din România din data de
08.06.2019, dar nu mai târziu de un an de la adoptarea acestuia.
(5) Adunările generale ale organizaţiilor afiliate pot prelungi
mandatele membrilor consiliului asociaţiilor şi ale delegaţilor la
Congres, potrivit art. 8 alin. (5).
NOTĂ: - unele modificări au vizat eliminarea sintagmei „amatori
sau sportivi” în cazul pescarilor
- modificările majore ale textului sunt prezentate îngroșat,
însă pentru o edificare exactă acestea se pot compara cu
statutul publicat pe site-ul www.agvps.ro
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