




INFORMARE
În baza prevederilor art. 9 lit. j) din Statutul AGVPS din România,
Congresul, reunit în data de 30.05.2015, a hotărât:
„Art. 6. Aprobarea condițiilor de acordare a reciprocității pentru membrii
asociațiilor afiliate – anexa 5 la prezenta”.
Anexa 5
Condițiile acordării dreptului de reciprocitate
În baza prevederilor Art. 9 lit. m) din Statutul A.G.V.P.S., Congresul
A.G.V.P.S. are obligația de a stabili condițiile acordării dreptului de
reciprocitate pentru practicarea vânătorii și pescuitului recreativ/sportiv de
către membrii asociațiilor afiliate.
Congresul A.G.V.P.S. din România, care s-a desfășurat la Sibiu în data de
30 mai 2015, a hotărât în unanimitate de voturi, menținerea condițiilor de
reciprocitate stabilite de Congresul A.G.V.P.S. din 27 septembrie 2012, redate
în continuare:
• fiecare membru vânător al unei asociații afiliate va achita o anumită
cotizație anuală și o anumită cotizație suplimentară atunci când este cazul,
pentru practicarea vânătorii sau pescuitului recreativ-sportiv în cadrul
asociației din care face parte;
• membrii vânători ai altor asociații afiliate și membrii individuali ai
A.G.V.P.S. care doresc să participe la vânători colective sau să obțină
autorizații individuale la alte asociații afiliate, bineînțeles în limita
posibilităților stabilite de Consiliul fiecărei asociații care-i acceptă, vor
achita o sumă de până la două ori mai mare decât achită membrii asociației
respective;
• membrii pescari ai asociațiilor afiliate, cu cotizația achitată pentru anul în
curs la o asociație afiliată, care doresc să practice pescuitul recreativ/sportiv
și la alte asociații afiliate în afara asociației al cărui membru este sau în afara
asociațiilor cu care aceasta are relații de reciprocitate, vor achita o cotizație
redusă, de ½ din cotizația percepută pentru proprii membri de asociația
autorizată pe zona respectivă de pescuit recreativ/sportiv;
• vânătorii și pescarii sportivi care nu fac parte din nici o asociație afiliată,
precum și membrii asociațiilor neafiliate care nu sunt membri individuali ai
A.G.V.P.S. din România, vor achita sume egale cu cele percepute vânătorilor
și pescarilor sportivi străini, pentru a evita orice fel de discriminare din acest
punct de vedere.”



