REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI DE
COMUNICARE ŞI PROMOVARE A IMAGINII A.G.V.P.S.
Cap. I. CONSTITUIRE, OBIECT DE ACTIVITATE
Art. 1. Comisia de comunicare şi promovare a imaginii A.G.V.P.S. se constituie şi
funcţionează în temeiul prevederilor art. 15 din Statutul A.G.V.P.S. din România, ca
organ activ de comunicare şi formare a unei imagini corecte despre activitatea
A.G.V.P.S. şi asociaţiilor afiliate.
Art. 2. La solicitarea Consiliului A.G.V.P.S. sau a conducerii executive, precum şi
din proprie iniţiativă, Comisia analizează informaţiile ce îi parvin şi face comunicări
şi/sau propuneri argumentate în domeniul activităţilor de vânătoare şi pescuit recreativ şi
sportiv, precum şi relaţiilor de colaborare şi de promovare a imaginii A.G.V.P.S., a
asociaţiilor afiliate şi a vânătorilor şi pescarilor din ţara noastră.
Art. 3. În principal, comisia are următoarele obiective:
a) popularizarea preocupărilor AGVPS, asociaţiilor afiliate şi membrilor vânători şi
pescari amatori şi sportivi ai acestora, prin mijloace şi în spaţii publice onorabile,
accentuând interesul general pentru conservarea durabilă a resurselor lor naturale
denumite generic „vânat” şi „peşte”, a mediului acestora de viaţă şi a echilibrului în
natură;
b) popularizarea activităţilor sportive de pescuit sportiv, tir vânătoresc şi chinologie
vânătorească din România;
c) prezentarea activităţii şi imaginii A.G.V.P.S. din România la nivelul
organismelor internaţionale de profil (C.I.C., C.I.P.S., F.A.C.E etc.) şi comunicarea
rezultatelor participării delegaţiilor AGVPS la lucrările acestor organisme;
d) propuneri de relaţii de colaborare cu alte ONG-uri şi alte organizaţii similare din
ţară şi străinătate, precum şi de dezvoltare a acestor relaţii, prin schimburi de delegaţii şi
vizite reciproce, schimburi de publicaţii şi literatură de specialitate, reuniuni ştiinţifice şi
schimburi de experienţă etc.;
e) popularizarea, prin diverse metode şi mijloace, a prevederilor actelor normative
care reglementează vânătoarea şi pescuitul sportiv, precum şi a deficienţelor acestora;
f) sprijinirea organizării de consfătuiri, expoziţii de trofee, expoziţii de fotografii,
grafică şi pictură pe teme cinegetice şi de pescuit;
g) propunerea de schiţe, modele sau prototipuri pentru insigne, ecusoane, drapele,
fanioane, diplome, sigle şi alte însemne distinctive pentru A.G.V.P.S. şi asociaţiile
afiliate;
h) susţinerea şi sprijinirea editării de cărţi, manuale şi alte publicaţii privind
vânătoarea şi pescuitul sportiv.
Cap. II. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
Art. 4. Comisia de comunicare şi promovare a imaginii A.G.V.P.S. este compusă
din membri cooptaţi din rândul membrilor vânători şi pescari sportivi ai asociaţiilor
afiliate şi din specialiști în comunicare cunoscuţi ai acestora, îndeosebi dintre cei ce
lucrează sau au preocupări în domeniul literaturii, radioului, televiziunii, presei şi
comunicare on-line etc.
Cooptarea se face la propunerea comisiei şi este validată de Consiliul AGVPS.

La lucrările Comisiei pot participa delegaţi ai asociaţiilor afiliate, interesaţi în
problemele supuse dezbaterii, precum şi invitaţi din afara acestor asociaţii, dacă înţeleg să
sprijine sincer activitatea Comisiei.
Art. 5. Preşedintele Comisiei este nominalizat de Consiliul AGVPS iar
coordonatorul este ales de comisie dintre membrii acesteia; secretariatul este asigurat de
un angajat al A.G.V.P.S., stabilit de conducerea executivă a acesteia.
Art. 6. Comisia se va convoca în şedinţe anuale de lucru sau ori de câte ori este
nevoie, de către preşedintele Comisiei, coordonatorul acesteia sau de preşedintele
executiv al AGVPS; în perioadele dintre şedinţe, membrii Comisiei
colaborează/dialoghează prin mijloace de comunicare stabilite de comun acord.
Art. 7. Mandatul membrilor Comisiei este de 5 ani, cuprins între Congresele de
alegeri ale AGVPS.
Art. 8. Întrunirile Comisiei au loc la sediul A.G.V.P.S. sau în orice locaţie stabilită
cu minimum 7 zile înainte, cu ordine de zi prestabilită, în prealabil în prezenţa a cel puţin
3 membri; membrii Comisiei care nu pot fi prezenţi la aceste întâlniri, pot să-şi exprime
în scris opinia asupra problemelor luate în studiu, opinii care vor fi transmise în timp util
secretariatului Comisiei, pentru a fi luate în considerare la formularea punctelor de vedere
ale Comisiei.
Art. 9. Lucrările Comisiei sunt conduse de preşedinte, iar în lipsa acestuia de
coordonator; la nevoie, dacă aceştia lipsesc iar numărul de minimum 3 membri este
realizat, lucrările Comisiei vor fi conduse de secretar.
Art. 10. Adoptarea punctelor de vedere ale Comisiei se face prin vot deschis, cu
majoritate simplă; când sunt necesare adoptarea de hotărâri ale Consiliului, punctele de
vedere/opiniile Comisiei se transmit Consiliului, cu motivaţia necesară.
Art. 11. Lucrările Comisiei se consemnează, de secretarul acesteia, într-un procesverbal semnat de cei prezenţi.
Art. 12. Documentele Comisiei vor fi păstrate de secretarul acestuia, la sediul
AGVPS şi se pot pune la dispoziţie, spre consultare, membrilor Comisiei, ai Consiliului
A.G.V.P.S. şi preşedintelui executiv.
Cap. III. DISPOZIŢII FINALE
Art. 13. Comisia poate fi oricând completată, iar membrii inactivi şi cei care fac o
imagine negativă AGVPS şi/sau asociaţiilor afiliate pot fi oricând revocaţi, de către
Comisie sau Consiliul AGVPS; în situaţii aparte, întreaga Comisie poate fi reorganizată,
restructurată sau revocată şi înlocuită prin hotărâre a Consiliului AGVPS.
Art. 14. Cheltuielile ocazionate direct de activitatea Comisiei, aprobate în prealabil
de preşedintele executiv pentru încadrarea în bugetul aprobat, vor fi decontate de
A.G.V.P.S., de asociaţiile beneficiare afiliate sau de asociaţiile din care fac parte membrii
acestei Comisii, după caz.
Art. 15. Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul A.G.V.P.S. din data de
……….…., dată de la care este în vigoare.

