PROIECT

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A COMISIEI ŞTIINŢIFICE

Cap. I. CONSTITUIRE, OBIECT DE ACTIVITATE
Art. 1. Comisia ştiinţifică se constituie şi funcţionează, în temeiul prevederilor art.
15 din Statutul A.G.V.P.S., ca organ consultativ şi de sprijin pe lângă Consiliul AGVPS.
Art. 2. La solicitarea Consiliului sau conducerii AGVPS, a conducerilor asociaţiilor
afiliate ori din proprie iniţiativă, Comisia va analiza diverse evoluţii, fenomene, situaţii
sau probleme de interes general şi va face propuneri, argumentate ştiinţific, în scopul
clarificării, soluţionării sau utilizării acestora, după caz.
Art. 3. În principal, Comisia ştiinţifică are următoarele obiective:
a) de studiere, din punct de vedere ştiinţific, a evoluţiei unor fenomene şi situaţii
naturale ori determinate de OM, pentru a justifica şi a propune măsuri în consecinţă, de
natură a explica, clarifica şi stopa ori redirecţiona, după caz, în interesul vânătorilor şi
pescarilor sportivi din România;
b) de studiere a reglementărilor tehnice din domeniile cinegetic şi al pescuitului
recreativ-sportiv, pentru a reliefa deficienţele şi contraproductivitatea aplicării unora
dintre ele sau unora dintre prevederile acestora în practică şi pentru a propune,
argumentat ştiinţific, modificarea lor;
c) de efectuare a unor studii cu aplicabilitate imediată sau de perspectivă în
domeniul cinegetic şi al pescuitului recreativ-sportiv, în vederea fundamentării unor
măsuri şi strategii în interes comun;
d) de expertiză şi evaluare extrajudiciară, cu argumentaţii ştiinţifice, a unor speţe
din domeniul cinegetic şi halieutic de activitate;
e) de participare, în echipe proprii sau mixte de lucru, la efectuarea unor lucrări de
cercetare în interes cinegetic sau halieutic;
f) de argumentare convingătoare a necesităţii absorbţiei de fonduri europene, pentru
o protecţie eficientă şi o conservare durabilă a resurselor naturale regenerabile, denumite
generic „vânat” şi „peşte”.
Cap. II. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
Art. 4. Comisia ştiinţifică este compusă din minimum 5 membri, cooptaţi din rândul
membrilor vânători şi pescari sportivi ai asociaţiilor afiliate, care au o pregătire
incontestabilă de specialitate şi titluri de expert, doctor în ştiinţă, academician etc.
Art. 5. Preşedintele Comisiei este nominalizat de Consiliul A.G.V.P.S., dintre
membrii săi, iar secretariatul este asigurat, de regulă, printr-un angajat al AGVPS, stabilit
de conducerea executivă a acesteia.
Art. 6. Mandatul membrilor Comisiei este de 5 ani, cuprins între Congresele de
alegeri ale AGVPS din România.

Art. 7. Întrunirile Comisiei au loc la sediul AGVPS sau oriunde pot fi motivat
organizate şi îşi pot desfăşura activitatea în prezenţa a minimum 3 membri.
La lucrările Comisiei pot participa delegaţi din partea oricărei asociaţii afiliate
interesate în problemele dezbătute.
Membrii Comisiei care absentează de la întâlniri îşi pot exprima opinia în scris, în
legătură cu problemele puse în dezbatere, acestea urmând să fie luate în considerare la
adoptarea acesteia.
Art. 8. Adoptarea hotărârilor Comisiei se face prin vot deschis, cu majoritate
simplă, luând în considerare şi punctele de vedere transmise punctual în scris. La cerere
se vor consemna şi opiniile divergente.
Art. 9. Comisia va fi convocată în şedinţe anuale de lucru sau ori de câte ori va fi
necesar, de către preşedintele acesteia, din proprie iniţiativă sau la solicitarea Consiliului
AGVPS. Cu ocazia convocării, se va anunţa Ordinea de zi şi eventualele materiale ce vor
fi supuse analizei şi dezbaterii acesteia.
Art. 10. Lucrările Comisiei se consemnează într-un document special, sub formă de
proces-verbal, cu sau fără anexe.
Art. 11. Ordinea de zi, materialele şi corespondenţa Comisiei, precum şi proceseleverbale, care cuprind punctele de vedere ale Comisiei, vor fi păstrate de secretarul acestei
Comisii, la sediul AGVPS.
Cap. III. DISPOZIŢII FINALE
Art. 12. Prestaţiile Comisiei se bazează pe voluntariat, au caracter consultativ şi
sunt valorificate de conducerea executivă şi/sau Consiliul AGVPS în interes general.
Art. 13. Cheltuielile ocazionate de participarea la activitatea Comisiei vor fi
decontate de AGVPS sau de asociaţiile interesate pentru proprii membri.
Art. 14. În caz de inacţiune, Comisia poate fi oricând reorganizată, revocată sau
înlocuită, prin hotărâre a Consiliului AGVPS.
Art. 15. Prezentul Regulament a fost aprobat în Consiliul AGVPS din data de
……………….., dată de la care intră în vigoare.

