PROIECT

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI JURIDICE

Cap. I. CONSTITUIRE, OBIECT DE ACTIVITATE
Art. 1. Comisia juridică se constituie şi funcţionează pe lângă Consiliul
A.G.V.P.S., în temeiul prevederilor art. 15 din Statutul A.G.V.P.S., prin participarea şi
prestaţia membrilor săi, recomandabil a fi membri ai A.G.V.P.S. licenţiaţi în drept.
Comisia are caracter consultativ şi de sprijin pe lângă Consiliul AGVPS. Între şedinţele
Consiliului AGVPS, va răspunde la solicitările Conducerii executive a A.G.V.P.S.
Art. 2. La solicitarea Consiliului A.G.V.P.S. sau a conducerii executive a acesteia,
precum şi din proprie iniţiativă, comisia va analiza şi va propune puncte de vedere
argumentate, care pot fi luate în considerare la soluţionarea, potrivit legii şi statutului, a
problemelor asociaţiei generale şi asociaţiilor afiliate.
La nevoie, Comisia juridică poate solicita şi opinia altor specialişti sau experţi în
domeniu, pentru a fundamenta, cât mai temeinic, propunerile de soluţionare a diverselor
cauze.
Art. 3. În principal, comisia are următorul obiect de activitate:
a) propune, la solicitarea Consiliului, a Conducerii executive şi a consilierului
juridic al AGVPS sau din proprie iniţiativă, soluţionarea, în spiritul legii şi
STATUTULUI, a diferitelor probleme cu care se confruntă A.G.V.P.S. şi asociaţiile
afiliate;
b) elaborează materiale menite să contribuie eficient la cunoaşterea şi aplicarea în
practică a prevederilor legale referitoare la activităţile de vânătoare durabilă, de pescuit
sportiv şi de protecţie a vânatului, a fondului piscicol şi a mediului înconjurător;
c) efectuează studii juridice asupra unor probleme complexe, de interes pentru
A.G.V.P.S. şi asociaţiile afiliate, actuale şi în perspectivă;
d) întocmeşte propuneri, bine documentate şi argumentate, pentru Consiliul şi
Conducerea executivă a A.G.V.P.S., în scopul promovării şi susţinerii unor materiale
destinate modificării, completării sau promulgării de acte normative necesare practicării
în condiţii optime a vânătorii şi pescuitului sportiv, precum şi pentru protecţia mediului
înconjurător;
e) sprijină Conducerea executivă în situaţii de analiză a eficienţei activităţii
juridice din cadrul A.G.V.P.S.
Cap. II. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
Art. 4. Comisia este compusă din minimum 5 membri care se obligă să respecte
prezentul regulament. Mandatul membrilor Comisiei este de 5 ani. Lucrările Comisiei
sunt deschise participării oricărui delegat al asociaţiilor afiliate interesate în problemele
dezbătute.
Art. 5. Preşedintele Comisiei este desemnat de Consiliul A.G.V.P.S. dintre membrii săi.
La prima şedinţă de constituire va fi ales şi un vicepreşedinte al Comisiei Juridice,
locţiitor de drept al Preşedintelui Comisiei, şi secretarul Comisiei, care se recomandă a fi
Consilierul juridic al AGVPS. Acesta întocmeşte şi ţine evidenţa lucrărilor şi
documentaţiilor Comisiei.

Art. 6. Întrunirile Comisiei se desfăşoară anual sau ori de câte ori se consideră
necesar, într-un spaţiu pus la dispoziţie de A.G.V.P.S., cu participarea efectivă a cel puţin
3 din membrii săi.
Membrii Comisiei care lipsesc pot să-şi exprime opinia, asupra problemelor aflate în
studiu şi cunoscute anterior, prin materiale scrise, semnate şi înmânate pe orice cale, în
timp util, oricărui membru al Comisiei, materiale care vor fi analizate şi avute în vedere ca
atare.
Art. 7. Lucrările Comisiei sunt conduse de preşedinte, iar în lipsa acestuia de
vicepreşedinte. La nevoie, dacă aceştia lipsesc, iar numărul de minimum 3 membri
prezenţi este realizat, lucrările Comisiei vor fi conduse de secretar.
Art. 8. Adoptarea punctelor de vedere ale Comisiei se face prin vot deschis, după
dezbaterea şi analizarea fiecărei opinii în parte.
Punctele de vedere contrare celor majoritare vor fi consemnate într-o anexă a
materialului adoptat, împreună cu obiecţiile motivate care au condus la înlăturarea lor.
Opiniile formulate şi comunicate în scris de membrii absenţi, care corespund
punctului de vedere adoptat, vor fi reţinute şi avute în vedere ca vot favorabil exprimat,
iar cele contrare vor fi incluse ca atare în anexa amintită la alineatul precedent, fiind
cotate ca vot nefavorabil.
Art. 9. Corespunzător problematicii în studiu şi solicitărilor formulate de cei în
drept, conform art. 2 din prezentul REGULAMENT, Comisia se convoacă ori de câte ori
va fi nevoie, la data stabilită de preşedintele, vicepreşedintele sau secretarul acesteia,
după caz.
Convocarea în timp util a membrilor Comisiei este asigurată de secretarul acesteia,
care va comunica totodată şi tematica de analizat, în cazul în care nu este cunoscută de la
precedenta întrunire. Convocarea se poate face şi de Consiliul şi de Conducerea executivă
în cazuri concrete şi urgent de soluţionat.
Art. 10. Lucrările Comisiei sunt consemnate de secretarul acesteia într-un procesverbal semnat de cei prezenţi.
Art. 11. Toate documentele Comisiei vor fi păstrate de secretar, putând fi puse spre
consultare, la dispoziţia membrilor Comisiei, a Consiliului şi a Conducerii executive ale
A.G.V.P.S.
Cap. III. DISPOZIŢII FINALE
Art. 12. Cheltuielile ocazionate de găzduirea sau eventualele deplasări legate direct
de activitatea Comisiei vor fi decontate de A.G.V.P.S. sau de asociaţiile din care membri
delegaţi ai acestora fac parte, după caz.
Art. 13. Prezentul regulament a fost aprobat în Consiliul AGVPS din ……., dată de
la care este în vigoare.

