Copie extras
CONSILIUL
A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA

Hotărârea nr. 9
din 18 decembrie 2018
Consiliul Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România,
convocat în baza prevederilor art. 11 din Statutul A.G.V.P.S.,
în prezenţa a 13 membri din cei 21 aleşi în Consiliu, a unui membru supleant şi a
preşedintelui comisiei de cenzori, cei din urmă cu statut de invitaţi,
în temeiul prevederilor art. 10, 11 şi 12 din Statutul Asociaţiei Generale a Vânătorilor
şi Pescarilor Sportivi din România

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Atenţionarea conducerilor asociaţiilor afiliate restante la depunerea declaraţiilor
privind numărul şi categoriile de membri cotizaţi, precum şi la plata cotelor de participare la
bugetul AGVPS, pentru a se achita de aceste obligaţii statutare până la 31.01.2019, în scopul
definitivării, în termen legal, a situaţiilor financiare ale AGVPS, aferente anului 2018.
Art. 2. Aprobarea proiectului provizoriu de Buget al AGVPS din România pe anul
2019, urmând a fi definitivat înainte de 19 martie 2019, după finalizarea situaţiilor financiare
aferente anului 2018.
Art. 3. Aprobarea unei noi grile de salarizare a personalului angajat al AGVPS – anexa
nr. 1 la prezenta – ce urmează a fi pusă în aplicare cu data de 01.01.2019 pentru angajaţii cu
salariul minim pe economie şi cu data de 01.04.2019, pentru ceilalţi salariaţi, în funcţie de
posibilităţile bugetare.
Art. 4. Aprobarea suplimentării Statului de funcţii cu un post de redactor de rubrică
până la data de 30 iunie 2019.
……………………………………………………………………………………………
Art. 7. Aprobarea inventarierii anuale a patrimoniului AGVPS din România şi a listei
de casări obiecte de inventar, mărfuri şi materiale, cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta.
Art. 8. Continuarea culegerii de propuneri de modificare şi completare a Statutului AGVPS
şi a Statutului-cadru, pentru a putea definitiva, până în 18.02.2019, o primă variantă de proiect în acest
scop, împreună cu cei ce au făcut propuneri concrete şi manifestă interes în acest sens.
Art. 9. Transmiterea acestei noi variante de proiect de modificare şi completare a
Statutului AGVPS şi a Statutului-cadru către toate asociaţiile afiliate, pentru a le oferi
posibilitatea unor noi observaţii, sugestii şi propuneri până în 10.03.2019, în vederea supunerii
variantei îmbunătăţite, ca urmare a acestora, analizei şi avizării la Consiliul AGVPS din
19.03.2019.
Art. 10. Împuternicirea conducerii AGVPS pentru a susţine, în comisiile sesizate ale
Camerei Deputaţilor, propunerile de amendare ale proiectului de modificare şi completare a
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Legii nr. 295/2004, actualizată, şi ale OUG nr. 105/2017, de modificare şi completare a Legii
nr. 407/2006.
Art. 11. Continuarea documentării referitoare la valorificarea sediului AGVPS, în
vederea cumpărării sau construirii altui sediu mai adecvat, şi prezentarea de propuneri concrete,
de către Comisia Consiliului AGVPS, în acest scop.
Art. 12. Formularea unei sesizări argumentate, către CNSSU, pentru:
- a permite vânătoarea la goană a mistreţilor în zonele afectate, în condiţii de
menţinere pe loc, prin hrănire complementară a acestora;
- prelungirea sezonului de vânătoare a scroafelor până în 28.02.2019, în condiţiile art.
26 alin (3) din Legea nr. 407/2006 actualizată.
Art. 13. Împuternicirea conducerii executive a AGVPS pentru a iniţia demersuri la
nivelul Ministerului Apelor şi Pădurilor, în condiţiile retrimiterii în Parlament a OUG nr.
115/2017 de modificare şi completare a Legii nr. 407/2006, în scopul modificării contractelor
de gestionare prin înlocuirea sintagmei „paza faunei cinegetice” cu sintagma „protecţia faunei
cinegetice împotriva braconajului”.
Art. 14. Analizarea Statutului CIPS pentru a constata dacă în condiţiile Legii educaţiei
fizice şi sportului nr. 69/2000, AGVPS din România poate desemna, fără repercusiune juridice,
echipele campioane, din campionatul privat organizat de aceasta, pentru participarea la
campionatele mondiale în profil, organizate sub egida CIPS.
Art. 15. Împuternicirea conducerii AGVPS din România pentru a solicita Ministerului
Mediului date concrete privind:
- valoarea despăgubirilor achitate de acest minister, pentru pagubele produse de urşi
şi lupi, în anii 2015, 2016, 2017, 2018;
- numărul de solicitări din partea gestionarilor fondurilor cinegetice, din totalul
acestora, la care s-a răspuns pozitiv prin acordarea de derogări pentru împuşcarea
urşilor şi lupilor, în anii 2016, 2017 şi 2018;
- numărul de atacuri ale urşilor asupra oamenilor, soldate cu accidentări, mutilări şi
omucideri, în anii 2015, 2016, 2017 şi 2018;
- motivul pentru care Ministerul Mediului nu acordă certificate CITES în scopul
valorificării superioare a blănurilor şi craniilor de urs şi lup extraşi în baza
derogărilor acordate de Ministerul Mediului.
Art. 16. Organizarea unei cupe mondiale OPEN de pescuit sportiv la crap prin stilul
plantat, sub egida CIPS şi coordonarea AJVPS Călăraşi.
……………………………………………………………………………………………..
***
Compartimentele Resurse umane şi Contabilitate, din cadrul A.G.V.P.S. din România,vor
duce la îndeplinire, în termen util, prezentele hotărâri.

Preşedinte,
Dr. ing. Neculai Şelaru
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