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1. Deschiderea lucrărilor Congresului A.G.V.P.S. din
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2.3.
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2.5.
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perioada 2006-2010;
2.6.
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2.7.
Descărcarea Consiliului A.G.V.P.S. de atribuţii
şi gestiune.
3. Alegerea organelor de conducere ale A.G.V.P.S.;
3.1.
Alegerea preşedintelui, preşedintelui executiv,
a doi vicepreşedinţi şi a 16 membri ai
Consiliului A.G.V.P.S.;
3.2.
Alegerea Comisiei de cenzori;
3.3.
Desemnarea reprezentanţilor A.G.V.P.S. în
Consiliul Naţional de Vânătoare.
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CUVÂNT INTRODUCTIV
În revista CARPAŢII nr. 2/1946, regretatul Ionel Pop
revenea, într-un articol intitulat sugestiv „OTRAVA”, asupra unor
încercări, desigur interesate, de „introducere a politicii în
vânătoare”.
La cele ce afirma atunci, nu sunt prea multe de adăugat
astăzi. Totul a rămas, pentru o lungă şi agitată perioadă de timp, de
o covârşitoare actualitate.
De aceea, ne luăm îngăduinţa de a „da cuvântul” acestei
personalităţi incontestabile ale lumii vânătoreşti, care, în nici un
caz, nu poate fi bănuită acum de vreo urmă de subiectivism sau
ingerinţă în ceea ce ne propunem pentru prezent şi viitor.
Singura noastră intervenţie asupra acestui articol de fond –
pe care îl reproducem respectând grafia vremii – a constat în
accentuarea unor pasaje extrem de sugestive şi oportune într-o
Românie cu şaizeci de ani mai evoluată.
„Viaţa noastră publică de după Unire a fost necontenit
frământată de lupte politice. Antagonismele între diferitele partide
politice au ajuns uneori la paroxism; s’au ciocnit uneori concepţii
politice fundamental opuse; ţara a trecut prin frământări politice
grele. Toate aceste valuri s’au oprit însă la porţile vânătoarei.
Dacă, cu totul incidental, vre-un rău informat sau chiar un
răuvoitor, dela oarecare cârmuire trecută, a încercat să se
strecoare în trebile vânătoreşti – conducere, arendări, drept de port
armă etc. – vre-o codiţă de interes politic sau de partid, - acele
încercări au fost imediat zăgăduite de solidaritatea vânătorilor. Cei
ce dela 1920 au avut contact nemijlocit şi fără de încetare cu
trebile noastre vânătoreşti, ştiu şi pot să mărturisească, că
niciodată, nici o singură dată, conducerea vânătoarei (U.G.V.R.,
Consiliul permanent, D.E.V. etc.) nu a fost aleasă sau desemnată pe
considerente politice, şi măsurile pe care le-a luat această
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conducere în diferitele atribuţiuni ale ei, nu au fost niciodată
influenţate de valurile vieţii politice.

Interesele politice şi de partid s’au evidenţiat aproape în
toate sectoarele vieţii noastre, – au rămas însă fără de nici o
influenţă în viaţa şi diriguirea vânătoarei.
Era atât de naturală şi de necesară această perfectă
scoatere a vânătoarei de subt influenţele politice, încât ea nu s’a
întemeiat pe acorduri, ci a crescut şi s’a întărit ca o sfântă tradiţie,
din conştiinţa vânătorilor noştri. În lumea noastră vânătorească, în
conducerea trebilor vânătoreşti au luat totdeauna parte persoane
angajate în luptele politice, - unele din ele chiar în primele rânduri.
Toţi însă şi-au lăsat preocupările politice acasă, fie că au venit la o
partidă de vânătoare, fie că au luat parte la congrese, conferinţe,
şedinţe, în care se discutau şi se hotăra asupra unor probleme
vânătoreşti.
Aici nu avea ce căuta pasiunea politică; aici stăpânea o
altă pasiune, şi numai ea singură: ceea a vânătoarei, şi ceea a
râvnei de a sluji şi a ridica chestiunea vânătoarei româneşti.
Şi în această frumoasă conduită zace unul, şi cel mai de
seamă motiv, care a făcut, ca vânătoarea noastră, subt toate
aspectele, să prezinte o linie neîntrerupt ascendentă, dela 1919 şi
până la marea şi generala tulburare pe care a adus-o trecutul
războiu.

În ce fel poate intra în sanctuarul vânătoarei sfredelul
politic? El are mai multe uşiţe, toate din dos. Ne-am putea
imagina partide de vânătoare, la care iau parte vânători
selecţionaţi după culoare politică. Aţi văzut vreodată o asemenea
vânătoare? Să nu insistăm asupra unei asemenea monstruozităţi, –
fantomă care nu există.
De asemenea, nu cunoaştem caz, când s’ar fi întemeiat vreo societate de vânătoare, alegându-şi membri pe criterii politice. Ar
fi o altă monstruozitate. Într’o vreme se încerca înjghebarea unor
societăţi de vânătoare, care să-şi recruteze membrii din sânul unor
profesiuni determinate. „Societatea de vânătoare a medicilor”, sau
„a avocaţilor” sau „a ceferiştilor” etc. O singură asemenea
încercare a văzut şi fiinţă reală: „Avis”, societatea inginerilor
silvici, – dar şi aceasta a trebuit să facă degrabă concesiuni în
rigiditatea alegerei membrilor ei. Într’adevăr, înjghebările
vânătoreşti au alt chiag decât afinităţile politice sau profesionale.
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Eu în tovarăşul meu de vânătoare şi de societate de vânătoare, nu
caut nici colegul profesionist şi nici prietenul politic, după cum nu
caut nici omul de „condiţia mea socială” (noţiune urâtă şi de mult
perimată între oamenii de bine). La vânătoare şi în întrunirile
vânătoreşti, suntem mai curând bucuroşi să ne desintoxicăm de
preocupările profesionale şi politice, – nici nu voim să auzim de
ele.

Diavolul politic poate intra însă pe uşiţa arendărilor.
Aici, într’adevăr se poate vârî infectul protecţionism de partid.
Arendările trec prin o serie întreagă de faze; la fiecare din ele
hotărăsc oameni. Aproape în tot locul în judecarea lucrurilor
găsim şi elementul de apreciere. Dacă balanţa aprecierii se va
coborî sub greutatea unei preferinţe întemeiată pe simpatie
politică, s’a dărâmat totul. Sistemele de arendare a terenelor de
vânătoare pot fi influenţate de diferite considerente. Într’un timp

ne-a fost dat să luptăm aici împotriva unor tendinţe de
majorare excesivă a sumelor de arendă. Azi auzim, că se
ventilează ideea scăderii arenzilor până a fi numai simbolice – o
altă directivă greşită. Vânătoarea, pentru proprietar – individual
sau colectiv – e un bun economic; deci la arendare trebue văzute şi
interesele economice ale proprietarului. Mai trebuesc considerate

şi interesele sociale,în sensul de a feri să devină vânătoarea
monopolul unor puţini şi a evita să fie excluşi dela plăcerile ei
cei mulţi şi cu mijloace modeste. Dar în aceiaş vreme, şi poate cu
preferinţă, trebue să se ia în seamă interesele a însăşi vânătoarei,
adică desvoltarea patrimoniului nostru vânătoresc şi înobilarea
pasiunii vânătoreşti, alegându-se arendaşii care dau garanţii

morale mai bune în această privinţă, şi eliminându-se cei ce
s’au dovedit indolenţi sau chiar distrugători. Între aceste
elemente de judecată nu se potriveşte în nici un chip favoritismul
politic. Dimpotrivă: el copleşeşte pe cele obiective şi raţionale.

Pornind după preferinţe de partid, terenele vor ajunge în
mâinile unor puşcaşi, care în foarte puţini ani vor face să se
transforme cele mai bine îngrijite şi populate terene, în
pustietăţi triste. Ca să nu fim rău înţeleşi la acest capitol, repetăm
de nou ceea ce scriam în nenumărate articole, începând chiar dela
apariţia acestei reviste, în 1933: Au dreptul de a cere parte la

vânătoare toţi oamenii cinstiţi, până la cei mai modeşti în
mijloace materiale, şi organizaţia noastră vânătorească e
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datoare să le facă posibil aceasta. Am arătat, repetat, şi mijloacele
raţionale, care duc la această situaţie. Nu e vorba deci nici de
eliminarea celor mulţi şi umili, – ci de eliminarea considerentelor
politice. Popularizarea vânătoarei e o ţintă spre care trebue să
tindem cu toată energia, – arendările pe considerente politice e o
primejdie a vânătoarei, din care nu va beneficia mulţimea mare a
vânătorilor corecţi şi va duce la dezastru.

În fine, poate intra politica de partid în sanctuarul
vânătoresc, prin desemnarea conducerii ei pe aceleaşi criterii de
politică. Şi ni se pare, că aceasta este cea mai mare primejdie.
Pentru a fi calificat la conducerea vânătoarei trebue să
ai anume calităţi: pricepere tehnică, desăvârşită corectitate de
gândire în materie vânătorească, şi însufleţire.
Vânătoarea nu e nici comerţ, nici industrie şi nici o
oarecare societate de binefacere. Ca să iei parte la conducerea ei
nu e de ajuns să fii „om bine”, şi cu atât mai puţin „de ai noştri”.
Nimeni, de orice culoare politică ar fi, nu este exclus dela un rol în
această conducere, dacă are calităţile arătate mai sus, şi societatea
vânătorească, care nu face selecţionări decât după aceste criterii, e
bucuroasă să vadă în fruntea ei pe oricine le îndeplineşte.
În această materie trecutul ne dă pilde bune. Am avut
inspectori judeţeni de vânătoare, care şi-au păstrat locul de-a
lungul tuturor guvernărilor, care s-au perindat, – cu cinste şi cu
folos pentru cauza vânătorească. Au fost unele cazuri, când cei
dela trecătoare stăpâniri au impus, din motive politice, unele
schimbări. Ele au fost primite de întreaga lume vânătorească cu
duşmănie, şi s’au înnecat curând în incapacitate, ruşine şi daună.
La alegerea şi desemnarea persoanelor din conducerea
centrală, (U.G.V.R. şi Consiliul permanent) nici o singură dată nu
a fost considerat criteriu coloarea politică, şi veleităţi de partid nici
o singură dată nu s’au prezentat în lucrările acestor conduceri.
Oricare a fost „partidul dela putere”, el nu a avut în sânul acestor
organizaţii nici unelte şi nici opozanţi. A avut colaboratori cinstiţi
şi obiectiv, care au dat sfaturi oneste pentru noui măsuri, pentru
oprirea altora care nu păreau a fi potrivite. Şi aici e unul din
secretele progresului vânătoarei româneşti dintre anii 1920 şi
1940: aceste organizaţiuni centrale, ieşite din sânul vânătorilor au
reprezentat solidar şi pe deasupra considerentelor politice şi de
partid punctul de vedere, care servea marile interese cinegetice ale
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ţării. În nici o ocaziune afinităţile de partid nu au putut face o
breşă în această solidaritate, iar autoritatea de oameni obiectivi şi
oneşti, a celor ce se prezentau cu un punct de vedere, putea duce la
izbândă tendinţele şi ideile vânătorimei.
Detestăm, deci, şi socotim de cea mai mare primejdie
pentru vânătoarea românească, alegerea conducerei, şi centrale şi
locale, pe baza unor criterii de partid, oricare ar fi acela.
De tendinţele de infiltraţiune a otravei politice în trebile şi
organizaţiunea vânătorească mai are o lature. E una care atinge
etica vânătorească.
Toţi vânătorii formează o reală tovărăşie, pe stindardul
căreia e scris: camaraderie, onestitate, dragoste pentru vânătoare
şi interesele ei. Cel ce iese de subt poruncile acestor devize, se
exclude din familia vânătorilor. Poate el să împuşte zeci şi sute de
piese, şi din cele mai alese, poate el să fie stăpân asupra unor vaste
terene de vânătoare, poate să fie el cocoţat în orice funcţie, – îşi va
pierde ceea ce e decorul şi frumuseţa noastră: sentimentul de
frăţească stimă şi iubire al vânătorilor.
Oricând voiu strânge cu plăcere mâna unui camarad
vânător, care face parte onest din familia noastră, – şi în foarte
puţine clipe ne vom găsi prieteni, apropiaţi sincer prin comuna
noastră pasiune şi gândire. Însă va rămâne, în cel mai bun caz, un
străin, cel ce va purta o armă vânătorească, fără a fi vrednic de
numele de vânător. Şi nu e acesta un sentiment personal; e
structura sufletească a tuturor vânătorilor.
Tocmai de aceia, dacă se vor găsi purtători de armă, care
în materie de vânătoare se vor bizui pe o situaţie politică, vor
beneficia, în orice chip, de o conjunctură politică, să fie ei singuri,
că sunt nişte intruşi indezirabili, că situaţia lor, oricât de înaltă ar
fi la vedere, e una care nu le aduce nici preţuire, nici prestigiu.
Neîncetat vor fi priviţi de marea şi cinstită camaraderie
vânătorească, ca unii, care pentru meschinele lor interese au spart
o bună tradiţie, temelie a progresului vânătoresc: complecta
neutralitate a vânătoarei faţă de frământările de partid şi politice.”

Ionel Pop
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RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA CONDUCERII
A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA
ÎN PERIOADA 21 APRILIE 2001 – 13 MAI 2006
I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE
În intervalul de timp la care ne referim, activitatea
conducerii A.G.V.P.S. din România s-a derulat în continuarea
activităţii desfăşurate de aceasta în perioada 30 martie 1990 - 9
decembrie 1995 şi de la această dată până la 21 aprilie 2001. S-a
desfăşurat întotdeauna coerent, în baza unor programe de
perspectivă şi a unor programe anuale de activitate, la care s-au
adăugat însă frecvent şi acţiuni neprevăzute, menite să contracareze
unele iniţiative nefavorabile organizaţiilor afiliate nouă şi
interesului membrilor acestora, vânători şi pescari sportivi.
Majoritatea delegaţilor prezenţi la Congresul actual au fost
în timp martori şi/sau participanţi la toate evenimentele, bune sau
mai puţin bune, pe care am reuşit să le depăşim împreună, începând
din 30 martie 1990 şi până astăzi. Au stat aşadar alături de
conducerile AGVPS din România şi ale organizaţiilor din care fac
parte, dovedind astfel părtaşi la toate realizările din această
perioadă de schimbări profunde, economice şi sociale.
Data de 21 aprilie 2001 a găsit conducerea AGVPS din
România în situaţia de a prezenta participanţilor la Congres realizări
anterioare importante, dintre care enumerăm:
recunoaşterea, încă din primul semestru al anului
1990, a afilierii României şi AGVPS din România la Consiliul
Internaţional al Vânătorii şi Conservării Vânatului (C.I.C.) şi la
Confederaţia Internaţională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), după
obţinerea unor scutiri la plata cotizaţiilor restante pe mai mulţi
ani;
afilierea AGVPS din România la Federaţia
Asociaţiilor de Vânători din Comunitatea Europeană
(F.A.C.E.), în anul 2000;
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intervenţia încununată de succes, făcută la nivelul
Universităţii „Transilvania” din Braşov, pentru înfiinţarea primului
Colegiu Cinegetic;
conceperea unui proiect de lege protecţionist pentru
fondul cinegetic din România, care s-a finalizat printr-o lege de
vânătoare nouă în anul 1996, promulgată la momentul potrivit
pentru salvgardarea vânatului şi a intereselor vânătorilor din
ţara noastră;
conceperea primului proiect de modificare a legii privind
pescuitul şi piscicultura, depus ca iniţiativă legislativă a unor
deputaţi în anul 1996, rămas din păcate doar ca material de lucru
mult timp;
organizarea a trei simpozioane internaţionale sub egida
C.I.C., privind situaţia ursului brun, a caprei negre şi a păsărilor
migratoare în lume sau în palearctic, în anii 1995, 1996 şi 1997;
organizarea unui Campionat mondial de pescuit
staţionar-senioare, la Mamaia, în anul 1999;
organizarea unui marş de protest al vânătorilor din
România faţă de politica adoptată de Guvernul Radu Vasile în
raport cu interesele asociaţiilor pe care le reprezentăm, în anul
1999, la care au participat peste 4000 de membri ai acestora;
recontractarea gestiunii fondurilor de vânătoare în
anul 2000 şi a folosinţei apelor de munte în anul 2001;
începerea calificării şi perfecţionării pregătirii
personalului angajat, de la paznici până la directori;
echiparea şi dotarea corespunzătoare a personalului
angajat pentru paza fondurilor de vânătoare şi de pescuit, în scopul
îndeplinirii condiţiilor de asimilare a acestuia cu personalul care
îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice.
Nu mai exemplificăm şi alte realizări de mai mică
anvergură, care se cunosc în general, dar subliniem faptul că în
toată perioada la care ne referim s-a muncit cu rezultate favorabile
activităţii noastre, în interesul membrilor asociaţiilor pe care le
reprezentăm şi al societăţii civile din care facem parte.
În acest interval de timp am trecut, după cum se cunoaşte,
şi prin situaţii dificile, când însăşi existenţa organizării noastre a
fost pusă sub semnul întrebării. Pe acestea am reuşit să le depăşim
datorită disciplinei şi unităţii noastre, mai ales în momentele
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delicate din viaţa asociaţiei generale şi a asociaţiilor afiliate. Nu
este cazul să mai detaliem acum astfel de situaţii.
Iată aşadar, de unde am continuat activitatea în anul 2001.
O activitate cel puţin la fel de intensă, cu rezultate mai
puţin cunoscute, pe care le vom analiza împreună, în capitolele ce
urmează.
Trebuie să remarcăm însă, îndeosebi în ultimul din cei 5 ani
analizaţi, condiţiile din ce în ce mai neprietenoase de desfăşurare a
activităţii noastre, generate de birocraţia, confuzia şi corupţia care
au înflorit şi continuă să înflorească şi în domeniul nostru de
activitate, pe seama creşterii numărului de funcţionari publici cu
atribuţii de reglementare şi control şi pe seama sporirii fără
precedent a numărului de angajaţi ai agenţiilor naţionale,
companiilor şi regiilor cu care avem relaţii, toate cu filiale sau
direcţii regionale, ultimele două trăind exclusiv din exploatarea
unor bunuri publice în interesul propriilor angajaţi.
În situaţia actuală, când în domeniul nostru de activitate,
conducerea unei asociaţii afiliate este controlată succesiv de
reprezentanţii MAPDR, ITRSV, ANPA, CNAFP, DJSVSA,
Poliţiei, Jandarmeriei, Gărzii de mediu şi ai altor câtorva instituţii,
care nu produc nimic, ci doar prestează o muncă discutabilă de
control în baza propriilor reglementări din ce în ce mai birocratice,
începe să devină din ce în ce mai greu şi mai riscant să mai fie
desfăşurată eficient activitatea noastră utilă vânătorilor, mediului
natural şi societăţii în care trăim. Şi cu atât mai greu şi mai riscant
devine în situaţiile de criză, precum în cazul gripei aviare, când
măsurile arbitrare impuse fără nici o justificare convingătoare au
stânjenit şi pe alocuri au paralizat activitatea noastră desfăşurată cu
cea mai bună credinţă.
II. PROBLEME SOLUŢIONATE ÎN
PERIOADA 21.04.2001-2.07.2005
Pe fondul realizărilor menţionate din perioada 1990-2001,
au fost continuate activităţile şi acţiunile în interes general, iniţiate
sau întreprinse de la nivelul conducerii A.G.V.P.S. din România
(Consiliu, Birou al Consiliului, conducere executivă).
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Dintre problemele soluţionate şi realizările obţinute în
perioada 21 aprilie 2001-2 iulie 2005, reliefăm următoarele:
susţinerea intereselor unor organizaţii afiliate în acţiunea
I.C.A.S. pentru definitivarea rearondării unor
fonduri de
vânătoare, după ce aceeaşi instituţie – contra-cost, dar fără
respectarea principiului continuităţii limitelor acestor fonduri – a
efectuat prima arondare înainte de anul 2000;
 susţinerea acţiunii I.C.A.S. de rebonitare, contra-cost, a
capacităţii cinegetice a fondurilor de vânătoare şi de stabilire a
efectivelor optime pentru unele specii de vânat; lucrarea a fost
realizată iniţial cu sprijinul exclusiv al personalului silvic,
insuficient de bine instruit în materie, pe baza unor „chei de
determinare a bonităţii”, discutabile din multe puncte de vedere;
susţinerea elaborării unor studii pragmatice şi realiste de
gestionare durabilă a fondurilor de vânătoare, în deplină
concordanţă cu prevederile contractelor de gestionare a acestor
fonduri, şi respingerea motivată a instrucţiunilor şi normativelor
fanteziste care ar fi trebuit experimentate întâi pe fondurile de
vânătoare destinate cercetării, mai înainte de transmiterea lor, prin
ordin al M.A.P.D.R., pentru a fi aplicate întocmai la nivelul tuturor
fondurilor de vânătoare din România;
negocierea unitară cu conducerea C.N.A.F.P., de la
nivelul conducerii executive a A.G.V.P.S., a problemei
prelungirii valabilităţii tuturor contractelor de folosinţă a
fondului piscicol din apele naturale colinare şi de şes până la
data de 31.XII.2007, precum şi încheierea, până la aceeaşi dată,
a unor contracte noi de asociere în participaţiune, între unele
asociaţii afiliate şi C.N.A.F.P., în vederea exploatării în comun a
fondului piscicol din apele curgătoare naturale, din perimetrul
lacurilor de baraj şi din imediata apropiere a malurilor
interioare ale Dunării; medierea încheierii unui contract similar
între C.N.A.F.P.S. şi A.J.V.P.S. Constanţa, pentru practicarea
pescuitului în Marea Neagră;
concesionarea pe 49 de ani, de către A.G.V.P.S., a
amenajărilor piscicole Afumaţi 3 şi 4 şi Şindriliţa 1, 1A şi 2, în
scopul punerii acestora la dispoziţia pescarilor sportivi şi al
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organizării unor competiţii de pescuit sportiv de mai mică
anvergură;
concesionarea gratuită a unui teren în Bucureşti, în
suprafaţă de cca. 1700 mp, (pe care se edifică în prezent un sediu
administrativ nou al A.G.V.P.S.), urmată de contractarea proiectării
noului sediu al A.G.V.P.S. şi obţinerii autorizaţiei de construcţie;
punerea, în continuare, la dispoziţia candidaţilor la
calitatea de vânător şi de pescar sportiv a lucrărilor necesare
pregătirii lor incipiente şi susţinerii examenelor ori testelor
obligatorii, precum şi punerea unor lucrări de specialitate la
dispoziţia membrilor dornici de autoinstruire în materie de
vânătoare şi de pescuit sportiv;
găsirea unor soluţii convenabile pentru procurarea de
arme din categoria „arme de apărare şi pază”, în scopul dotării
corespunzătoare a personalului de teren al organizaţiilor afiliate;
conlucrarea eficientă la îmbunătăţirea unor variante
de modificare a Legii 192/2001, iniţiate prin procedura forţată a
ordonanţelor consecutive de urgenţă ale Guvernului României,
care s-au succedat de patru ori în decursul perioadei 2001-2005;
înaintarea de observaţii pertinente, din proprie iniţiativă
sau ca urmare a solicitării organizaţiilor afiliate ori autorităţilor
publice, în legătură cu proiectele de modificare a Legii privind
regimul armelor de foc şi muniţiilor şi a Legii fondului cinegetic şi
a protecţiei vânatului;
înaintarea, către M.A.P.D.R., a unor propuneri pertinente
de modificare a proiectelor de acte normative în domeniul vânătorii
şi pescuitului sportiv, de care s-a ţinut în general, dar nu în
amănunt, seamă;
reanalizarea şi aducerea la zi a situaţiei membrilor
vânători ai celor mai multe asociaţii afiliate, precum şi a situaţiei
vânătorilor excluşi în ultimii 3 ani din cadrul acestor asociaţii,
pentru a fi puse, în viitor, la dispoziţia tuturor asociaţiilor interesate
în această chestiune, îndeosebi cu ocazia promovării noilor membri
vânători;
monitorizarea cazurilor de braconaj cunoscute,
evidenţierea sistematică a celor soluţionate incorect de organele de
cercetare penală şi intervenţia repetată şi motivată la nivelul
Parchetului General, în scopul redeschiderii unora dintre dosarele
grave soluţionate cu N.U.P. sau cu „lipsă de pericol social”;
afilierea, în condiţiile Statutului A.G.V.P.S. din România,
de noi asociaţii vânătoreşti, licenţierea asociaţiilor afiliate care au

15

îndeplinit condiţiile şi excluderea asociaţiilor care nu au mai
îndeplinit cumulativ criteriile de afiliere (A.V.P.S. Mihail
Sadoveanu din jud. Iaşi şi A.V.P.S. Câmpulung Muscel din jud.
Argeş); în anul 2005 erau afiliate la A.G.V.P.S. din România 142
de asociaţii, care însumau în evidenţele lor cca. 56.050 de vânători
şi 104.225 de pescari sportivi;
revenirea periodică cu intervenţii justificate la nivelul
conducerii M.A.P.D.R., deşi nu întotdeauna au fost tratate cu
atenţia cuvenită, pentru:
- dizolvarea tuturor organizaţiilor vânătoreşti neafiliate
şi nelicenţiate care nu şi-au putut realiza obiectul de
activitate în termen de mai mult de 3 luni de la
înfiinţare;
- verificarea activităţii asociaţiilor neafiliate dar
licenţiate abuziv de la nivelul M.A.P.D.R., care au
funcţionat şi încă funcţionează sfidând legea şi
reglementările ministerului care le-a licenţiat (A.V.P.S.
Diana Hunedoara, A.V.P.S. Şoimul Românesc Simeria
etc.);
- revederea licenţelor acordate de M.A.P.D.R. unor
organizaţii vânătoreşti neafiliate, dar şi unor asociaţii
vânătoreşti afiliate, pentru a constata dacă mai
îndeplinesc cumulativ, în prezent, criteriile stabilite în
acest sens prin reglementările proprii în vigoare
(A.V.P.S. Zimbru Bucureşti ....);
- încercarea de oficializare a modelului de „permis de
vânătoare”, deoarece simpla avizare a formei acestuia
în 1996, de către Autoritatea publică centrală care
răspunde de silvicultură, nu a fost şi nu este în deplină
concordanţă cu legea;
sprijinirea A.J.V.P.S. Tulcea pentru redeschiderea
vânătorii în Delta Dunării, în special pentru comunitatea locală
de vânători, atât la speciile sedentare de vânat, cât şi la cele mai
multe dintre speciile migratoare admise de lege;
aducerea la zi a situaţiei efectivelor de vânat, a cotelor de
recoltă şi a evidenţei trofeelor medaliabile de vânat;
 producerea de fazani şi experimental de potârnichi pentru
popularea fondurilor de vânătoare, precum şi producerea de căţei
din rasele de câini de vânătoare, la preţuri stimulative pentru
vânători;
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elaborarea unor lucrări ştiinţifice de specialitate pentru
reliefarea situaţiei efectivelor de mari prădători din România - din
punct de vedere cantitativ, calitativ şi structural – în scopul precis
de a convinge autorităţile străine despre viabilitatea acestor
populaţii şi necesitatea exploatării lor economice în condiţii
durabile;
continuarea demersurilor juridice, întreprinse încă din
perioada precedentă, pentru clarificarea situaţiei Federaţiei
Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România
cu sediul la Bacău, care, deşi a fost dizolvată şi s-a dispus lichidarea
ei continuă să fiinţeze; dacă s-ar fi numit oricum altfel şi nu ar fi
fost afectat prestigiul A.G.V.P.S. prin confuzia voit creată între
denumiri şi dacă ar fi fost condusă de persoane oneste, nu am fi
avut nimic împotriva existenţei federaţiei în discuţie, ce ar fi putut
deveni chiar un partener interesant de susţinere a intereselor
vânătorilor din România;
continuarea litigiilor aflate pe rolul instanţelor de
judecată, în scopul clarificării proprietăţii A.G.V.P.S. asupra unor
bunuri edificate de aceasta în timp, pe terenuri care însă nu i-au
aparţinut;
valorificarea, prin închiriere sau vindere a unor bunuri
mobile, dar şi a unor bunuri imobile devenite inutile pentru
activitatea A.G.V.P.S., în scopul obţinerii resurselor financiare
necesare achiziţionării actualului sediu al A.G.V.P.S., construirii
unui nou sediu administrativ, susţinerii activităţilor în interes
general etc.;
organizarea anuală şi susţinerea materială a campionatelor
naţionale de pescuit sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie
vânătorească, precum şi susţinerea materială a echipelor
reprezentative de pescuit sportiv la anumite competiţii
internaţionale, organizate în străinătate;
organizarea în anul 2004, sub egida C.I.C., a unui curs
internaţional de evaluare a trofeelor de vânat, absolvit de 25 de
specialişti din cadrul A.G.V.P.S. şi R.N.P.;
organizarea, în anul 2004, a unei Expoziţii Naţionale
de Vânătoare, la Piteşti;
organizarea de excepţie a unei Adunări Generale a
CIC, în anul 2004, pentru a doua oară în România, după
evenimentul similar de la Mamaia 1967;
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cumpărarea actualului sediu al AGVPS din România
şi a 650 mp de teren în Calea Moşilor nr. 128, sector 2,
Bucureşti;
recunoaşterea, de către Guvernul României, a utilităţii
publice a AGVPS din România;
popularizarea activităţii vânătoreşti din România într-o
broşură editată în limbile română şi engleză, intitulată „Vânat şi
Vânătoare în România”.
În perioada la care ne referim am înregistrat însă şi unele
neîmpliniri.
Deşi am insistat până la a deveni supărători, nu am reuşit să
convingem conducerea Autorităţii publice centrale care răspunde de
silvicultură să soluţioneze o serie de probleme importante ce
decurgeau din lege în sarcina acesteia, printre care:
 elaborarea unei strategii coerente în domeniul cinegetic,
din care să rezulte cu claritate ţelul de gestionare durabilă a
speciilor sau a grupelor de specii de interes vânătoresc, precum şi
tipul de management impus pentru fiecare din acestea;
 reglementarea modului de practicare a vânătorii în afara
zonelor strict protejate din ariile naturale protejate, printre care
parcurile naturale;
elaborarea reglementărilor necesare în privinţa modelului
şi modului de editare a permiselor de vânătoare;
 promovarea experţilor tehnici judiciari în vânătoare;
 privatizarea în mai mare măsură a activităţii de vânătoare
prin scoaterea la licitaţie a tuturor fondurilor de vânătoare
gestionate în pierdere de către R.N.P. Romsilva;
 combaterea mai eficientă a braconajului cinegetic şi
piscicol, prin constituirea corpului specializat de pază în acest scop;
conservarea efectivelor şi calităţii unor specii de interes
vânătoresc ameninţate în Europa.
Au mai fost şi alte nerealizări de mai mică importanţă,
inclusiv din cauza consecvenţei unor funcţionari publici din cadrul
Autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură de a
acorda prioritate intereselor R.N.P Romsilva şi ale unor asociaţii
vânătoreşti clientelare, neafiliate, în dauna celor tradiţionale şi
afiliate la A.G.V.P.S. din România.
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O pierdere de poziţie şi de prestigiu pentru A.G.V.P.S.
din România, mai puţin observată, a constituit-o „ştergerea”
denumirii acesteia din Legea 192/2001 privind fondul piscicol,
pescuitul şi acvacultura. După ce, din 1923 încoace, U.G.V.R,
apoi A.G.V.R. şi ulterior A.G.V.P.S. au fost nominalizate în toate
legile care s-au succedat privind vânătoarea şi pescuitul, A.G.V.P.S.
din România a dispărut pur şi simplu din textul acestei legi din
iniţiativa conducerii M.A.P.D.R. Tot în acea perioadă a fost
inoculată ideea ştergerii A.G.V.P.S. din România şi din Legea
fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 republicată, idee care a fost preluată de conducerea actuală a
aceluiaşi minister.
Foarte grav este şi faptul că, încă din 2001, s-a retras
dreptul paznicilor de vânătoare de a constata infracţiuni şi a
aplica contravenţii pentru încălcarea legalităţii pe linie de
pescuit şi acvacultură, ceea ce a echivalat cu punerea fondului
piscicol la dispoziţia braconierilor. S-a făcut astfel, interesat sau
nu, conştient sau inconştient, jocul braconierilor, inclusiv a celor
camuflaţi în societăţi comerciale care au ca obiect de activitate
pescuitul comercial.
În perioada la care ne referim am suportat, în plus, critici
nemeritate din cauza confuziei, care s-a făcut voit sau nu între
vânătoarea sportivă, practicată de marea majoritate a membrilor
asociaţiilor afiliate, şi recoltarea vânatului în ţarcuri ori împuşcarea
urşilor la nadă din „cazemate”, bordeie de pândă sau „garsoniere”
silvestre. Mediatizarea exagerată a acestor moduri mai mult decât
criticabile de recoltare a vânatului, care nu au nimic în comun cu
vânătoarea sportivă, precum şi atacurile cu substrat politic ale celor
ce au confundat şi încă mai confundă, din ignoranţă sau cu rea
intenţie, A.G.V.P.S. din România cu unii dintre conducătorii
acesteia politicieni, ne-au creat probleme de imagine. Situaţia se
cunoaşte şi considerăm că se înţelege şi de ce nu s-a putut intra în
dialog cu mass-media.
Bineînţeles că rezultatele pozitive şi nerealizările activităţii
conducerii A.G.V.P.S. din România în ultimii 4 ani nu se rezumă
doar la aspectele reliefate concis până acum. Ne oprim însă din
înşiruirea acestora, deoarece apreciem că rezultatele muncii depuse
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în interes general, la acest nivel, sunt acceptabile şi îndeobşte
cunoscute.
III. ACŢIUNI ÎNTREPRINSE ŞI PROBLEME
SOLUŢIONATE
ÎN PERIOADA 2.07.2005-13.05.2006
În perioada de aproape un an, scursă de la precedentul
Congres Extraordinar până în prezent, conducerea AGVPS din
România a continuat să întreprindă acţiuni concrete în interes
general şi să soluţioneze problemele curente apărute în desfăşurarea
activităţii, neomiţându-le pe cele ce au decurs din programul
obiectivelor prioritare ale AGVPS pentru anii 2005 şi 2006.
Dintre acţiunile întreprinse şi problemele soluţionate în
perioada la care ne referim menţionăm următoarele:
valorificarea unei suprafeţe de 21.328 mp de teren
încadrat în P.U.G. la categoria V3b – complexe şi bazine sportive,
cu o bandă de 50 m de spaţii verzi pentru protecţia malului lacului
situat în cartierul Străuleşti, str. Berheci nr. 31, sector 1, Bucureşti,
în scopul realizării resurselor de finanţare necesare construirii unui
nou sediu administrativ;
construirea unui sediu administrativ nou al AGVPS
din România în str. Băneasa Ancuţa nr. 8, sector 2, Bucureşti, a
cărei finalizare se va încheia până la 31 mai 2006;
tipărirea „permiselor de vânătoare” şi a „carnetelor de
membru vânător” în termenul stabilit prin ordin al Autorităţii
publice centrale care răspunde de silvicultură şi distribuirea
acestora la timp către organizaţiile vânătoreşti legal constituite;
organizarea unui atelier de lucru sub egida FACE, în
data de 21 oct. 2005, intitulat „Aderarea la Uniunea Europeană
şi Vânătoarea”, în care au fost prezentate şi discutate aspecte
privind instituţiile U.E. şi funcţionarea acestora, politica U.E.
privind conservarea naturii, politica U.E. privind conservarea
naturii, vânătoarea, vânătorii şi organizaţiile vânătoreşti în
U.E. etc.;
realizarea unui site al AGVPS din România –
www.agvps.ro – prin care s-au transmis şi se transmit
membrilor noştri şi oricărei persoane interesate informaţii
detaliate şi coerente privind istoria activităţilor de vânătoare şi
pescuit în România, administrarea şi gestionarea fondurilor
cinegetic şi piscicol, conţinutul reglementărilor legale în aceste
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domenii, informaţii la zi privind activităţile desfăşurate în plan
naţional şi internaţional, diverse alte date, revista „Vânătorul şi
Pescarul Român” etc.;
unificarea revistelor „Vânătorul Român” şi „Pescarul
Român”, începând din data de 01.01.2006, ca urmare a hotărârii
adoptate în acest sens de Congresul Extraordinar din 2 iulie 2005 şi
expunerea acesteia pe site-ul AGVPS;
stabilirea cuantumului cotizaţiei de pescar sportiv în ape
naturale colinare şi de şes la 70 RON/2006 pentru toate asociaţiile
afiliate şi a obligaţiei acestora de a respecta dreptul de reciprocitate
stipulat în contractele de folosinţă piscicolă încheiate cu CNAFP;
contestarea art. 7 şi a anexelor din Ordinul MAPDR
nr. 1134/10.10.2005, deoarece contravin legii şi afectează
interesele asociaţiilor de pescari sportivi afiliate şi ale
membrilor acestora;
acordarea de asistenţă şi ajutor asociaţiilor din judeţele în
care CNAFP a semnat, cu alte asociaţii de pescari sportivi de
curând constituite, contracte noi de exploatare a fondului piscicol
peste contractele aflate în curs de derulare, încheiate de multă
vreme între asociaţiile afiliate şi această companie, în scopul
anulării celui de-al doilea rând de contracte negociate şi semnate
abuziv;
aducerea, în scris, la cunoştinţa Ministrului Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a abuzurilor Preşedintelui-Director
General al ANPA Gheorghe Ştefan, Preşedintelui-Director General
al CNAFP Corneliu Popescu şi a purtătorului de cuvânt al ANPA
biolog Ionaşcu Adrian, a faptelor acestora săvârşite cu bună ştiinţă
şi interes, împotriva intereselor asociaţiilor afiliate şi a organizării
actuale a pescarilor sportivi din România;
acordarea de asistenţă şi ajutor AJVPS Buzău în litigiul
cu Sindicatul Naţional al Vânătorilor din România, înfiinţat în
contradicţie cu prevederile legislative în vigoare, deoarece acest
sindicat dorea să devină opozabil conducerilor asociaţiilor afiliate şi
să încaseze cotizaţii de la toţi vânătorii din România;
acordarea de asistenţă şi ajutor asociaţiilor afiliate pentru
calculul şi recuperarea prejudiciilor directe cauzate acestora prin
interzicerea temporară a vânătorii la toate speciile în 5 judeţe şi la
păsări în toată ţara;
susţinerea intereselor organizaţiilor afiliate la AGVPS, în
faţa MAPDR, printr-o delegaţie compusă din 20 de reprezentanţi ai

21

AGVPS şi ai acestor asociaţii, în problemele de „gripă aviară”, dar
nu numai;
adoptarea de puncte oficiale de vedere publicate în
revista „Vânătorul Român” şi pe site-ul AGVPS, privind gripa
aviară şi măsurile contraproductive pentru monitorizarea şi
combaterea acesteia luate de Comandamentul Antiepizootic
Central;
aprobarea unei Convenţii de parteneriat cu Asociaţia
Pescarilor de Crap din România, a cărei echipă a urcat în ultimii doi
ani pe podiumul campionatului Mondial, ocupând locul 3 în 2004 şi
locul 2 în 2005;
adaptarea „Manualului pentru examenul de vânător” la
cuprinsul transmis de Parlamentul European, pentru uniformizarea
modului de instruire şi examinare a candidaţilor la calitatea de
vânător pe tot cuprinsul Uniunii Europene;
transmiterea ofertei AGVPS către CIPS, referitoare la
posibilitatea noastră de a organiza în România, un nou Campionat
Mondial de Pescuit Staţionar-Femei, în anul 2007.
Desigur că iniţiativele întreprinse şi problemele soluţionate
de la nivelul conducerii AGVPS în perioada menţionată au fost mai
numeroase decât cele succint prezentate. Aprobarea unei
organigrame mai restrânse şi a contractului colectiv de muncă, a
afilierii şi excluderii unor asociaţii noi, participarea la adunările
generale ale CIC în 2005 şi 2006, avizarea angajării de directori la
asociaţiile afiliate şi altele asemenea întregesc lista preocupărilor
mai recente ale Consiliului AGVPS.
IV. GESTIONAREA CELOR MAI ACUTE
PROBLEME DIN PERIOADA 2.07.2005-13.05.2006
4.1. Iniţiativele de modificare/înlocuire a
Legii 103/1996
Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.
103/1996, republicată, s-a dovedit a fi, cel puţin până acum, una
dintre cele mai eficiente, dacă nu cea mai eficientă, lege de
vânătoare din Europa în privinţa protecţiei fondului cinegetic. Nu
trebuie să repetăm ceea ce se cunoaşte, şi anume că România este
ţara care a reuşit să conserve cel mai eficient biodiversitatea
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speciilor de interes vânătoresc, efectivele de vânat, mai ales
calitatea lor de excepţie, inclusiv de vânat cu adevărat sălbatic.
Atât preşedintele C.I.C. – Dieter Schramm, cât şi secretarul
general al FACE – Yves Lecocq, au recunoscut public acest lucru
în România, cu ocazia dezbaterii proiectului MAPDR de „Lege de
protecţie a fondului cinegetic şi vânătorii”, când ne-au întrebat
direct de ce trebuie să reparăm un lucru care funcţionează perfect,
făcând în continuare analogie cu un ceas de marcă care merge la
secundă: ce motiv am avea să-l reparăm?
A fost nevoie să se reia totuşi problema modificării şi
eventual a completării unor prevederi ale legii în discuţie, din două
motive obiective şi unul subiectiv:
 pentru punerea întru totul de acord a prevederilor legii cu
prevederile Convenţiilor şi Acordurilor Internaţionale, precum şi cu
Directivele şi Recomandările europene la care România este parte;
 pentru clarificarea problemei dreptului de vânătoare, în
situaţia retrocedării unor suprafeţe întinse către proprietarii privaţi;
 pentru a încerca să fie îndeplinite unele promisiuni
electorale.
Punctul nostru de vedere a fost că un proiect de modificare
a unor prevederi ale textului legii şi a anexelor la lege erau
suficiente şi uşor de dezbătut. Am opinat, de asemenea, că ar fi
trebuit să fie păstrate toate prevederile favorabile ale legii actuale
pentru conservarea efectivelor de vânat, şi anume:
 suprafeţele actuale mari ale unităţilor de gospodărire
cinegetică, pentru a evita „furturile” de vânat între vecini;
 numărul limitat de vânători în funcţie de capacitatea
fondurilor de vânătoare, pentru a menţine o presiune vânătorească
relativ redusă asupra vânatului;
 selecţia responsabilă a vânătorilor, prin intermediul unui
examen exigent;
 recunoaşterea unei organizaţii naţionale în profil ca
partener de dialog cu organismele abilitate ale statului în domeniu,
aşa cum ni se recomandă prin Acordul de la Haga privind
conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice;
 existenţa unui Consiliu Naţional de Vânătoare etc.
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Dacă ne vom referi concret la cele două proiecte de lege
supuse dezbaterii, şi anume la proiectul de modificare a legii
susţinut de 5 deputaţi şi la proiectul de înlocuire a legii care este
emanaţia MAPDR, vom observa că:
1) Proiectul de modificare şi completare a legii actuale nr.
103/1996, printre ai cărui 5 semnatari se regăseşte dl. deputat
Kelemen Attila, este concis şi la obiect şi, prin urmare, uşor de
dezbătut şi adoptat.
2) Diferit abordat, proiectul Legii protecţiei fondului
cinegetic şi a vânătorii iniţiat de la nivelul MAPDR, care se doreşte
a fi un proiect de înlocuire nu de modificare a Legii 103/1996,
conţine câteva prevederi riscante pentru perenitatea vânatului şi
vânătorii din România, dintre care enumerăm:
 o scădere a suprafeţei unor fonduri de vânătoare, prin
stabilirea unei limite superioare nejustificate, ceea ce poate
bulversa, în lanţ, arondarea actuală a fondurilor de vânătoare;
 o creştere nelimitată a numărului de vânători şi
posibilitatea oricărui cetăţean din U.E. de a dobândi permis de
vânătoare permanent în România, fără respectarea principiului
reciprocităţii între state, în condiţiile în care vânătorii din România
nu au dreptul la un astfel de permis permanent de vânătoare, ci
doar la permis de vânătoare temporar în ţările U.E.;
 renunţarea la obligaţia gestionarilor fondurilor de
vânătoare de a avea cel puţin un paznic pe fiecare fond preluat în
gestiune;
 plata unei taxe de vânătoare şi a unui tarif, aşadar a două
biruri, pentru acelaşi obiect al contractului de gestionare;
 scoaterea unor arii protejate din obiectul legii şi
atribuirea gestionării fondului cinegetic din acestea custozilor lor,
care stabilesc şi managementul vânatului şi îl şi aplică;
 eliminarea AGVPS şi a Consiliului Naţional de
Vânătoare din textul legii;
 stabilirea unor preţuri europene pentru vânat de către
MAPDR, preţuri care urmează să fie folosite la calculul taxelor de
vânătoare, într-o economie ce se doreşte a fi de piaţă;
 obligarea anticonstituţională a vânătorilor din România,
posesori de câini de vânăto are, de a se asocia în Asociaţia
Chinologică din România (A.Ch.R.);
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 obstrucţionarea accesului la justiţie în cazul rezilierii
contractelor de gestionare a fondurilor de vânătoare, ceea ce creează
premizele unor acţiuni ministeriale incorecte.
Sunt şi alte prevederi care scad efectul protecţionist al
acestui proiect de lege printre care: statuarea de obligaţii pecuniare
faţă de toţi posesorii unor suprafeţe mai mari de 10 ha, nu de 100 ha
precum înainte de 1948, aşadar de ordinul sutelor sau poate al
miilor de proprietari în anumite fonduri de vânătoare, obligaţii care
nu pot fi practic realizate.
Pentru
îmbunătăţirea
proiectului
MAPDR
de
modificare/înlocuire a legii 103/1996 s-au făcut, pe parcursul
elaborării lui, nenumărate intervenţii la minister, cu propuneri scrise
şi concrete pe textul iniţial şi prin participare la reuniunile
comisiilor de lucru, însă fără nici un rezultat. Mai mult decât atât, sa putut constata ulterior că s-a lucrat pe o variantă de proiect de lege
făcută publică, iar în Parlamentul României a fost înaintată o alta,
esenţial schimbată în privinţa unor prevederi importante.
Cu ambele proiecte de lege menţionate au fost sesizate în
fond Senatul României şi, ulterior, Camera Deputaţilor, care este
Cameră decizională.
Ambele proiecte de lege au trecut cu aprobare tacită prin
Senatul României, din cauza faptului că membrii Comisiei de
Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară şi Servicii Specifice,
printre care şi vânători, nu au reuşit să-şi găsească timpul necesar
pentru a se întâlni cu membrii Comisiei Juridice, de Disciplină şi
Imunităţi, în vederea semnării referatului comun de înaintare a
proiectelor către plenul Senatului. Din acest motiv, munca unor
senatori vânători din Comisia Juridică, de Disciplină şi Imunităţi de
a îmbunătăţi elaboratul MAPDR a fost zadarnică.
La Camera Deputaţilor au fost sesizate pe fond două
comisii: Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie
Alimentară şi Servicii Specifice şi Comisia Juridică de Disciplină şi
Imunităţi.
De această dată, comisiile au lucrat împreună şi au acceptat
şi prezenţa reprezentanţilor AGVPS la discuţiile generale şi la
discuţiile articol cu articol. Proiectele de lege au fost dezbătute
responsabil şi amendate esenţial, deputaţii-vânători reuşind în
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general să se desprindă de interesul politic şi să gândească în
interesul protecţiei vânatului şi al vânătorilor.
Deşi dezbaterile au fost aprinse şi uneori tensionate, s-a
reuşit să se finalizeze un elaborat esenţial schimbat faţă de
proiectele iniţiale, care urmează să fie transmis plenului Camerei
Deputaţilor.
Dintre amendamentele adoptate la proiectul de lege
conceput de M.A.P.D.R menţionăm următoarele:
 o definire mai exactă a organizaţiilor vânătoreşti actuale;
 reintroducerea Consiliului Naţional de Vânătoare în
textul proiectului;
 eliminarea limitei superioare prevăzute pentru fondurile
de vânătoare;
 reintroducerea unei suprafeţe minime pe vânător;
 eliminarea taxei de vânătoare ce se intenţiona să fie
plătită peste tariful achitat doar de asociaţiile vânătoreşti;
 respectarea dreptului de preemţiune al fostului
gestionar;
 plata daunelor produse de vânatul din anexa 2 de către
Autoritatea publică centrală care răspunde de mediu;
 paza fondului de vânătoare prin corpuri de pază,
compuse din cel puţin un paznic pe fiecare fond;
 crotalierea vânatului mare, nu şi a celui mic, la plecarea
vânătorilor din fondul de vânătoare;
 renunţarea la obligaţia de a avea acte doveditoare pentru
trofeele moştenite;
 eliberarea de permise permanente doar cetăţenilor cu
domiciliul sau rezidenţa în România;
 comisii mixte, formate din reprezentanţii MAPDR şi
ai organizaţiilor vânătoreşti, la susţinerea examenelor de
vânător;
 eliberarea permisului de vânătoare de către
organizaţiilor vânătoreşti, nu de către MAPDR, care stabileşte
doar modelul acestuia;
 vânatul din intravilanul localităţilor, din ariile strict
protejate, din crescătoriile de vânat şi din grădinile zoologice a fost
scos din obiectul legii;
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 modificarea benefică a multor perioade de vânătoare (de
exemplu la fazan: din 15.08-31.01. în 01.10.-25.03)
Au fost dezbătute şi alte amendamente care din păcate au
picat, ceea ce face ca şi elaboratul comisiei, cu mult îmbunătăţit faţă
de textul iniţial al proiectului MAPDR, să fie categoric inferior, din
punct de vedere al protecţiei vânatului, conţinutului actualei Legi
103/1996 republicată.
Desigur că proiectul de lege amendat în Comisiile de
specialitate ale Camerei Deputaţilor va intra, mai departe, în plenul
acestei Camere. Din aceasta va ieşi, probabil, într-o formă
acceptabilă ori va fi retrimis la comisii pentru revedere.
Până la urmă, o lege nouă, compilată în foarte mare parte
după cea veche, va fi cu certitudine promulgată.
Bătălia noastră pentru o lege mai favorabilă conservării
biodiversităţii şi calităţii vânatului din România, în interesul major
al vânătorilor pe care-i reprezentăm, nu se va încheia cu aceasta.
Probabil că într-o primă fază va trebui să atacăm unele
prevederi neconstituţionale ale noii legi, cum este de exemplu cea
care obligă posesorii de câini de vânătoare să se înscrie ca membri
în Asociaţia Chinologică din România.
Dacă va fi însă nevoie, AGVPS poate strânge 100.000 de
semnături, din care cel puţin 5.000 în 11 judeţe, pentru a avea, ca
societate civilă interesată, o iniţiativă legislativă nouă, de această
dată doar de modificare şi completare a prevederilor inconvenabile
ale noii legi.
Iată cum ne gândim să susţinem interesele celor ce, prin
efort propriu şi cu investiţii proprii, au adus fondurile de vânătoare,
preluate pustiite în anul 1948, la starea atractivă în care se găsesc
acum.
4.2. Iniţiativele de destabilizare a organizării pescarilor
sportivi
O serie de iniţiative concrete demarate în anul 2006 – în
continuarea intoxicării opiniei publice şi a pescarilor sportivi prin
emisiuni tendenţioase pe postul OTV şi articole incalificabile în
revista „Aventuri la Pescuit” - au vizat în fond dezorganizarea
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pescarilor sportivi din România, pentru a li se putea exploata mai
eficient, din punct de vedere material, pasiunea pentru pescuitul
sportiv.
Iniţiativele concrete la care facem referire au fost concepute
şi puse în aplicare de la nivelul conducerilor Companiei Naţionale
de Administrare a Fondului Piscicol (CNAFP) şi Agenţiei
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA), separat ori puse
de acord, pentru înfăptuirea politicii conducerii MAPDR în
domeniu.
Astfel:
 conducerea CNAFP a încheiat abuziv peste 20 de
contacte de aşa-zisă exploatare durabilă prin pescuit recreativsportiv a apelor naturale colinare şi de şes cu asociaţii nonprofit nou
constituite, care nu prezintă nici o garanţie de gestionar delegat,
peste contractele cu acelaşi obiect aflate în derulare, încheiate cu
mai mult timp înainte între aceeaşi CNAFP şi organizaţiile afiliate
la AGVPS; s-au încheiat astfel de contracte chiar şi cu asociaţiile
desfiinţate definitiv şi irevocabil prin hotărâri judecătoreşti, cu
asociaţiile nonprofit care nu aveau în obiectul de activitate pescuitul
sportiv şi cu asociaţii profesionale care şi-au trecut în obiectul de
activitate şi pescuitul sportiv; cel de-al doilea rând de contracte
încheiate peste primele, fără ca acestea să fi fost mai înainte
desfiinţate, fac obiectul unor acţiuni judecătoreşti, în vederea
anulării lor; ulterior, după obţinerea hotărârilor judecătoreşti
definitive şi irevocabile de anulare a contractelor încheiate, peste
altele aflate în derulare, se poate sesiza şi abuzul în funcţie şi
tulburarea de posesie făptuite de conducerea CNAFP;
conducerea ANPA a eliberat, cu foarte mare întârziere
pentru asociaţiile afiliate, „autorizaţiile de pescuit recreativsportiv”, ceea ce a condus la „acordarea tacită” a acestora; a acordat
în schimb imediat astfel de autorizaţii, şi chiar în alb, fără o minimă
verificare impusă prin reglementări, unor asociaţii care nu aveau în
obiectul de activitate pescuitul sportiv, unor asociaţii profesionale şi
chiar unor asociaţii desfiinţate prin hotărâre judecătorească
definitivă şi irevocabilă; abuzurile nu s-au limitat la cele de mai sus;
reprezentanţii ANPA, care sunt funcţionari publici, au
greşit grav dezinformând în mod public, prin emisiuni TV şi în
scris, pescarii sportivi, în scopul precis de a-i determina să caute o
altă formă de organizare şi de desfăşurare a activităţii de pescuit
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sportiv decât în asociaţiile din care fac parte, iar cei ai CNAFP,
încercând să forţeze prin şantaj organizaţiile afiliate să semneze
adendumuri impuse unilateral la contractele de folosinţă piscicolă,
prin care intenţionau să elimine dreptul de reciprocitate la pescuitul
recreativ-sportiv între asociaţiile afiliate;
prin modul în care au acţionat reprezentanţii celor două
instituţii, puşi probabil de acord în prealabil, au promovat o
concurenţă neloială între organizaţiile tradiţionale şi cele noi, şi, în
plus, au forţat dezorganizarea pescarilor sportivi, interesaţi fiind de
o exploatare pecuniară mai intensă a pasiunii acestora pentru
pescuit.
Prevederile art. 7 şi anexele ordinului MAPDR nr.
1134/2005 vin în sprijinul acestei idei. Şi încăpăţânarea conducerii
MAPDR de a nu împuternici paznicii asociaţiilor afiliate pentru
constatarea cazurilor de contravenţii la normele de pescuit în apele
naturale.
Pentru depăşirea acestor situaţii de criză în activitatea de
pescuit recreativ-sportiv, s-au întreprins următoarele:
s-au adus la cunoştinţa ministrului Gheorghe Flutur, sub
semnătura membrilor Consiliului AGVPS din România, faptele
subordonaţilor dânsului, cu rugămintea de a le analiza şi a lua
măsuri în consecinţă; până acum nu s-a luat nici o măsură, cu toate
că scrisoarea noastră a fost înregistrată la MAPDR sub nr.
54534/13.03.2006; desigur că ne-a rămas calea mai puţin
diplomatică, de sesizare a organelor de cercetare penală în legătură
cu faptele de mai sus şi altele asemenea, de mai mică amploare;
s-a solicitat instanţelor de judecată, de către fiecare
asociaţie afiliată, să constate nulitatea absolută a celui de-al doilea
rând de contracte încheiate peste primele aflate în derulare;
s-a solicitat instanţelor de Contencios Administrativ să
anuleze prevederile art. 7 şi anexele la Ordinul MAPDR nr.
1134/2005, pe motiv de nelegalitate şi neconstituţionalitate;
s-a luat măsura respectării reciprocităţii pe linie de pescuit
recreativ-sportiv între toate organizaţiile afiliate la AGVPS, la o
cotizaţie anuală de 70 RON/2006;
s-a căzut de acord cu conducerile asociaţiilor afiliate să
fie negociat unitar adendumul pe care CNAFP doreşte să-l impună
unilateral la contractele de folosinţă piscicolă, de către o singură
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echipă compusă din 5 reprezentanţi ai organizaţiilor afiliate şi ai
AGVPS,.
În acest mod, cu legea de partea noastră, sperăm să
soluţionăm favorabil, pentru asociaţiile afiliate, aceste iniţiative
ostile ale reprezentanţilor MAPDR.
4.3. Lipsa de realism în gestionarea gripei aviare
Deşi apariţia, manifestarea, transmiterea, difuzarea şi
patogenitatea virusului „ucigaş” H5N1 – pentru păsări, mamifere şi
oameni – sunt încă învăluite în mister, în parte şi datorită
surprinderii „specialiştilor” în domeniul sanitar-veterinar şi al
virusologiei, unele aspecte dintre cele menţionate şi altele
colaterale, referitoare la afacerile care au înflorit pe seama psihozei
insidios inoculate, au început să fie totuşi clarificate, mai mult ca
urmare a unor deducţii logice decât a unor progrese remarcabile ale
ştiinţei în materie.
Se cunoaşte, de exemplu, cu certitudine că influenţa aviară,
gripa aviară, pesta aviară europeană sau ciuma aviară, toate
denumiri ale aceleiaşi viroze, a fost cunoscută de multă vreme şi a
fost descrisă încă din anul 1878. Chiar şi România a cunoscut o
epidemie provocată de acest virus în anii 1941-1942.
Cu toată diversitatea genetică, antigenică şi de
patogenitate a virusului în discuţie, numărul epidemiilor cu evoluţie
severă la păsări a fost totuşi redus de atunci încoace: Australia –
1975 şi 1985; Anglia – 1979; SUA – 1983/1984 şi Irlanda
1983/1984.
Din anul 2003, gripa aviară produsă de tulpina virală
H5N1, apreciată ca înalt patogenă în Asia de sud-est, s-a răspândit
brusc, aşa încât în anul 2004 ea a fost confirmată în SUA, Canada,
Africa de Sud şi Rusia, în sudul Siberiei.
În 2005, tulpina a apărut în Kazahstan şi ulterior în
România, Turcia şi Croaţia. Acum, la începutul anului 2006, este
prezentă în foarte multe ţări europene.
Deşi părem total surprinşi de această gripă, deocamdată
doar aviară, lucrurile nu stau tocmai aşa. În anul 2001, Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor a emis Ordinul
nr.
311/08.08.2001 pentru aprobarea „Normelor sanitare-veterinare
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privind diagnosticul, profilaxia, supravegherea şi combaterea
infecţiei aviare”. Ulterior a fost întocmit şi un „Plan de
contingenţă (necesitate) al României pentru influenţa aviară”.
Atât normele, cât şi planul în discuţie au fost întocmite
după modele europene şi nu făceau nici o referire la vânătoare,
decât ca metodă de acţiune în zonele de protecţie de 3 km în jurul
focarelor de boală şi în zonele de supraveghere de 10 km în jurul
acestor focare. Nici o altă prevedere nu împiedica vânătoarea,
care, ca şi în Europa, era considerată o soluţie pentru prevenirea
monitorizarea şi combaterea bolii, nicidecum o problemă majoră
ce trebuia eliminată.
Aceste norme mai prevedeau constituirea, în situaţii de
criză, a Comandamentului Central Antiepizootic şi conducerea
acestui comandament de către preşedintele Agenţiei Naţionale
Sanitare-Veterinare şi de Sănătatea Alimentelor (A.N.S.V.A.).
Prin O.U.G. nr. 140/10.10.2005, concepută din dispoziţia
şi conform indicaţiilor ministrului Gheorghe Flutur, s-au anulat
câteva prevederi esenţiale şi raţionale ale Planului de contigenţă
amintit, urmărindu-se în fapt interzicerea totală a vânătorii în
Delta Dunării şi a celei la păsări în restul teritoriului ţării,
nicidecum prevenirea, monitorizarea şi combaterea eficientă a
gripei aviare. În plus, prin această ordonanţă de urgenţă, ministrul
l-a înlocuit, contrar prevederilor normelor la care am făcut
referire,
pe
preşedintele
A.N.S.V.S.A.
la
conducerea
Comandamentului Central Antiepizootic şi şi-a arogat dreptul de a
interzice vânătoarea în toate judeţele în care suspiciona, el sau
echipa sa, apariţia focarelor de gripă aviară.
Poziţia pe care şi-a asumat-o ministrul, prin conceperea şi
susţinerea ordonanţei de guvern în discuţie, i-a oferit şansa unei
nesperate mediatizări, în continuarea popularităţii de care s-a
bucurat pe seama altei nenorociri a naţiei române (inundaţiile),
dar şi responsabilitatea faptelor şi iniţiativelor sale, precum şi ale
comandamentului alcătuit exclusiv din „specialişti” subordonaţi
ierarhic, fără acceptarea unui reprezentant statutar al societăţii
civile direct interesate de buna gestionare a faunei sălbatice de
interes vânătoresc.
Din păcate, rău sfătuit sau din proprie raţiune, a ignorat
punctele de vedere ale Consiliului Naţional de Vânătoare şi ale
conducerii executive a AGVPS din România, precum şi oferta
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concretă şi caritabilă a reprezentanţilor celor 60.000 de vânători
din România de sprijin efectiv şi gratuit în acţiunea de monitorizare
şi combatere a gripei aviare, făcută publică prin scrisoarea
deschisă nr. 1672/17.10.2005.
Acum, când în calitate de vânători regretăm sincer că am
avut dreptate în susţinerile şi previziunile noastre din octombrie
2005, referitoare la extinderea focarelor de gripă aviară ca urmare
a măsurilor arbitrar instituite, ne vedem obligaţi să revenim asupra
greşelilor
Comandamentului
Central
Antiepizootic
în
monitorizarea, prevenirea şi combaterea bolii produse de virusul
H5N1, pentru a putea învăţa câte ceva din aceste greşeli, deşi este
prea târziu, după părerea noastră, să se mai îndrepte ceva.

O primă greşeală a fost aceea de a considera păsările
migratoare responsabile de aducerea virusului gripei aviare în
România. De ce această încercare de culpabilizare a lor şi de unde
atâta siguranţă în afirmaţiile unanim susţinute de ministru şi de
membrii Comandamentului Central Antiepizootic în acest sens?
Atâta timp cât în Europa s-a concluzionat că boala s-a
transmis de-a lungul căilor de circulaţie, în special rutiere şi
feroviare, nu de-a lungul căilor de migraţie, iar boala a trecut munţii
Urali, din Asia în Europa, de-a lungul liniei ferate transsiberiene, în
perioada în care păsările migratoare cuibăreau, nu migrau, trebuie
să acceptăm ideea că şi în România lucrurile s-au putut petrece în
mod similar.
În acest sens pledează data la care a murit prima raţă
domestică diagnosticată pozitiv pentru gripă aviară la Ceamurlia
(26.09.2005), într-o perioadă în care păsările migratoare din zonele
cu boală nici nu se pregăteau să migreze, şi rezultatul analizelor
sanitar-veterinare, efectuate aleatoriu, nu foarte sistematic şi logic
la noi, pe probe de laborator prelevate de la păsările migratoare, în
majoritatea lor covârşitoare negative până pe la sfârşit de noiembrie
sau început de decembrie 2005.
Pledează, de asemenea, şi formele de manifestare a
debutului bolii, printre care slăbirea până la pareza muşchilor, ceea
ce împiedică păsările bolnave să zboare cu mai multe zile înainte de
moarte şi mult timp după boală, până la refacerea muşchilor şi
forţelor fizice, dacă totuşi reuşesc să supravieţuiască. Nu sunt de
altfel singurele argumente.
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În aceste condiţii, motivul opririi vânătorii în România
la toate păsările, nu doar la cele migratoare, ca şi pierderile
economice directe şi indirecte, precum şi morale, datorate
acestei acţiuni emotive, au rămas complet fără justificare!
O a doua greşeală o constituie izolarea focarelor de
boală, în realitate ineficientă, dar ostentativ mediatizată.
Nu putem să negăm dislocarea apreciabilă de forţe –
jandarmi, poliţie şi medici veterinari echipaţi ca-n filme – şi nici
cheltuielile extraordinare făcute pe dezinfectanţi, echipamente de
stropit, îmbrăcăminte de protecţie, vaccinuri etc., dar nici nu
puteam accepta ideea că virusul H5N1 a putut fi izolat prin măsuri
paleative şi de bună imagine (la televizor), atâta timp cât păsările
sălbatice (ciori, coţofene, vrăbii etc.) şi cele domestice (porumbei),
precum şi mamiferele sălbatice (vulpi, dihori) şi cele domestice
(câini, pisici) au făcut nestingherite naveta localitate – mediu
sălbatic – localitate. Cu certitudine că vânătorii ar fi fost cu
adevărat eficienţi în monitorizarea şi combaterea bolii, fără
cheltuieli suplimentare, ca şi în cazul prelevărilor sistematice de
exemplare pentru analize, în vederea cunoaşterii stării de sănătate a
vânatului şi a eliminării exemplarelor bolnave, dacă li s-ar fi
acceptat ajutorul caritabil şi public oferit. Dar cum nu li s-a
acceptat acest ajutor, au privit neputincioşi la măsurile de imagine
care n-au împiedicat virusul să câştige teren în afara focarelor de
boală iniţiale.
Excesul de zel în uciderea păsărilor de curte, fără
acoperirea legală oferită de normele în vigoare, constituie o a
treia greşeală a comandamentului.
Normele în vigoare, nu O.U.G. nr. 140/2005, prevedeau
sacrificarea păsărilor în focarele de boală circumscrise
gospodăriilor în care se constatau mortalităţi, nicidecum
perimetrelor acestor localităţi. Cine se face vinovat de uciderea, fără
acoperire legală, a zeci de mii de păsări din afara focarelor
prevăzute în norme? Şi de cheltuirea fără acoperire legală a banilor
publici aferenţi despăgubirilor pentru orătăniile ucise fără
justificare?
Ce efect a putut avea simpla ucidere a păsărilor de curte din
focare şi din afara acestora, atâta timp cât izolarea focarelor de
boală s-a făcut, aşa cum s-a arătat, doar de formă, iar porumbeii au
fost lăsaţi liberi, caii, porcii şi pisicile complet neglijate, iar
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îngrijitorii de păsări uitaţi, deşi puteau face boala şi deveni purtători
de virus H5N1.
Simpla dezinfecţie a spaţiilor în care au fost ţinute
orătăniile şi a cauciucurilor ori a caroseriilor maşinilor care intrau şi
ieşeau din perimetrele considerate focare a fost o activitate eficientă
doar economic, nu şi biologic, în condiţiile în care izolarea
focarelor şi măsurile în focare nu s-au realizat temeinic, inclusiv cu
ajutorul vânătorilor.
Interzicerea vânării păsărilor sălbatice din România a
constituit cea mai gravă eroare.
În timp ce în toate ţările din Europa s-au vânat păsările
migratoare, în România s-a creat o oază de linişte prin interzicerea
vânătorii, care a făcut ca păsările aflate în deplasare spre sud să se
concentreze în efective enorme în ţara noastră. În interiorul ţării,
concentrările au fost stimulate şi de suprafeţele exagerat de mici
cultivate cu grâu în toamna trecută şi, după îngheţarea apelor, de
puţinele locuri din ţară cu apă care nu îngheaţă. Concentrările mari
au favorizat însă contaminarea directă între păsări cu virus H5N1,
situaţie constatată din noiembrie – decembrie 2005 la lebede,
gârliţe, lişiţe etc.
Dacă în România păsările sălbatice s-ar fi vânat în limite
normale şi legale, ca şi în restul Europei, s-ar fi evitat această
concentrare extraordinară de păsări migratoare şi, odată cu aceasta,
favorizarea transmiterii virusului de la una la alta. De asemenea, sar fi evitat staţionarea lor îndelungată în România, ceea a
determinat schimbarea frecventă a locaţiilor din lipsă de hrană
(culturi agricole, porumbişti) şi ar fi redus posibilitatea difuzării
virusului dintr-un loc într-altul şi apariţia de noi şi noi focare în ţara
noastră.
Interzicerea vânării mistreţilor şi răpitoarelor în
judeţele cu focare de gripă aviară a fost o măsură la fel de
neinspirată.
Trecând peste faptul că măsura s-a luat la nivel de judeţ, nu
doar concentric în jurul focarelor de boală cum ar fi fost logic,
măsura interzicerii vânării mistreţilor şi a speciilor prădătoare,
mamifere şi păsări, a fost la fel de păgubitoare din punct de vedere
biologic ca şi măsura interzicerii vânării păsărilor migratoare.

34

Este clar că porcul mistreţ – ca şi porcul domestic, calul,
pisica şi porumbelul – poate contracta virusul H5N1 şi trece printro formă mai uşoară de boală, devenind purtător şi vehiculator al
acestui virus. Acest aspect a fost total neglijat, deşi prin populaţiile
de mistreţi virusul se poate conserva, pentru foarte mult timp, în
mediul sălbatic.
Pentru a monitoriza o astfel de situaţie plauzibilă măcar în
focarele de boală şi pentru diminuarea riscului conservării virusului
menţionat în cadrul populaţiilor de mistreţi, care au multe locuri de
hrănire suprapuse peste locurile de hrănire şi de înnoptare ale
păsărilor migratoare, se impunea, cel puţin pentru început,
extragerea integrală a cotei de recoltă. În cazul speciilor prădătoare,
se impunea vânarea acestora până „nu se mai vedeau”, fiindcă şi
aşa rămâneau prea multe în România într-o situaţie ca cea descrisă.
S-a preferat însă, din raţiuni pe care ne ferim să le
calificăm, să se interzică vânătoarea, de parcă cineva ar fi fost
interesat de protejarea virusului şi scăparea lui din mediul domestic
în mediul sălbatic, precum şi de conservarea lui pe termen lung,
prin intermediul sălbăticiunilor care contractează boala şi devin
purtătoare sau sunt doar vehiculatoare de virus.
Interzicerea vânării este şi mai gravă dacă luăm în
considerare ipoteza potrivit căreia virusul H5N1 poate deveni
înalt patogen pentru om datorită unor pasaje succesive, dintre
care cel puţin unul la porc. Fiindcă mutaţiile genetice, care ar
putea face virusul H5N1 înalt patogen pentru om, au loc extrem de
rar şi numai în condiţii de excepţie, afinitatea virusului H5N1
pentru om este foarte puţin probabilă. De aceea, riscul unei
pandemii nu este de actualitate, dar există totuşi şi nu poate fi
ignorat. O posibilă cale a acestui virus de a se adapta la om este
formarea, mai întâi, a unui subtip capabil să infecteze porcul
(domestic sau mistreţ), bineînţeles tot printr-o mutaţie genetică, şi
numai de la acesta să treacă la om, ceea ce este puţin probabil. Dar,
repetăm, riscul potenţial există.
În aceste condiţii, interzicerea vânării mistreţilor nu este
numai contraproductivă pentru monitorizarea posibilităţii, ci de-a
dreptul periculoasă.
Nu are sens să mai continuăm cu evidenţierea altor greşeli,
ale preşedintelui şi „specialiştilor” Comandamentului Central
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Antiepizootic care au achiesat la ideea interzicerii vânătorii, în
gestionarea situaţiei de criză a gripei aviare.
Nu suntem în măsură să facem nici un fel de legătură între
posibila deţinere a virusului H5N1 în criogenie la Institutul Central
de Diagnostic Sanitar-Veterinar şi eventual la alte institute de
specialitate din ţară şi confirmarea gripei aviare în România, fiindcă
nu avem nici datele necesare şi nici căderea, deşi şi acest aspect ar
trebui corect explicitat public. Aşa cum ar trebui făcută public şi
evoluţia gripei aviare în mediul sălbatic, probată prin dinamica pe
luni a analizelor pozitive din totalul celor efectuate, începând din
septembrie 2005 până în prezent.
Suntem în măsură să apreciem însă că, din cauza
greşelilor arătate şi a altora pe care din lipsă de spaţiu nu le-am
mai menţionat, gripa aviară a fost scăpată din mediul domestic
în cel sălbatic, unde acţiunile de combatere a bolii sunt cu totul
altele, imposibil de aplicat fără ajutorul vânătorilor,
desconsideraţi până acum.
Deşi din rezultatul analizelor sanitar-veterinare rezultă
că gripa aviară a fost scăpată din mediul domestic în cel
sălbatic şi prin aceasta de sub control, atât în România, cât şi în
Europa, lupta pentru combaterea virusului H5N1 şi mai ales
pentru evitarea pasajelor succesive care l-ar putea face înalt
patogen pentru om trebuie continuată. Dar raţional, cu ajutorul
vânătorilor, fiindcă o altă intervenţie raţională decât cu arma în
mediul sălbatic nu se poate imagina decât utopic. Ca şi în cazul
pestei porcine şi al rabiei.
Preşedintele şi membrii Comandamentului Central
Antiepizootic din România vor trebui să recunoască deschis
greşeala de a fi nesocotit oferta generoasă a vânătorilor în
acţiunea de combatere a gripei aviare, poate influenţaţi de cei
ce s-au îmbogăţit pe seama diagnosticării şi conservării
virusului H5N1 în România, motiv pentru care, aşa cum s-a
precizat într-o altă scrisoare publică (deschisă) adresată
MAPDR – nr. 103/18.01.2006 - s-a ajuns în situaţia prezisă de
noi, de multiplicare a focarelor de gripă aviară, situaţie din ce
în ce mai greu de controlat.
În concluzie, asociaţiile de vânători şi vânătorii din
România sunt pregătiţi să se alăture Comandamentului Central
Antiepizootic, medicilor veterinari şi altor categorii sociale în
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lupta pentru combaterea gripei aviare, pestei porcine şi rabiei
pe teritoriul României, dacă li se va admite oferta (repetată
acum) şi dacă nu vor mai fi desconsideraţi, discriminaţi şi
afectaţi material şi moral de la nivelul conducerii MAPDR, din
interese pe care ne abţinem să le mai aducem în discuţie.
4.4. Sindicatul Naţional al Vânătorilor şi Pescarilor
denumit „Cerbu”
Un grup de vânători şi foşti vânători din cadrul AJVPS
Buzău, instigaţi de un fost lider de sindicat – Benescu Ghiorghi – au
fondat în luna ianuarie 2005 un aşa-zis Sindicat Naţional al
Vânătorilor şi Pescarilor denumit „Cerbu”, cu sediul în locuinţa
numitului Borş Constantin din Rm. Sărat, unul dintre fondatori,
viitor vicepreşedinte.
Prin sentinţa nr. 69 pronunţată pe data de 10 ianuarie 2005
de către Judecătoria Rm. Sărat, doamna judecător Harhocea
Georgeta, având în vedere şi concluziile favorabile ale
reprezentantului Parchetului de pe lângă această instanţă –
magistraţi asupra căror competenţă profesională manifestată în
acest caz ne este greu să ne pronunţăm –, a admis cererea de
înfiinţare a acestui aşa-zis sindicat naţional.
Recursul declarat de către şeful Parchetului de pe lângă
Judecătoria Rm. Sărat – prin care critica sentinţa ca fiind nelegală şi
netemeinică în principal datorită faptului că membrii fondatori nu
sunt angajaţi în profesia sau meseria de vânători – a fost respins ca
nefondat de către magistraţii Tribunalului Buzău, pe motivul
conform căruia vânătorii şi/sau pescarii sportivi din cadrul AJVPS
Buzău, care au obligaţia statutară de a presta sau de a participa
anual 5 şi respectiv 3 zile muncă sau la 5 ori 3 acţiuni programate
de asociaţie, se asimilează persoanelor care exercită potrivit legii o
meserie sau profesiune în mod independent, membrilor cooperatori,
agricultorilor sau persoanelor în curs de calificare care pot constitui,
dacă sunt mai mult de 15, un sindicat.
Ambele hotărâri sunt vădit netemeinice şi esenţial nelegale,
cel puţin din următoarele motive:
- Legea sindicatelor – nr. 54/2003 şi art. 9 din Constituţia
României prevăd că sindicatele se constituie pentru apărarea
drepturilor şi promovarea intereselor profesionale, economice şi
sociale ale salariaţilor, iar noţiunea de salariat implică contract de
muncă în scopul desfăşurării ocupaţiei;
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- în ţara noastră nu există meseria, ocupaţia sau profesia de
vânător;
- cei 18 membri fondatori ai aşa-zisului sindicat naţional
erau la data constituirii lui membri ai AJVPS Buzău, nicidecum
salariaţi;
- toţi sau unii dintre fondatori erau ori sunt angajaţi cu
contracte individuale de muncă la alţi angajatori, practicând meserii
sau ocupaţii ori având cu totul alte profesii decât aceea de vânător.
AGVPS din România şi organizaţiile afiliate nu ar fi avut
poate nimic împotriva acestui sindicat înfiinţat cu sfidarea legii,
dacă prin Sentinţa civilă nr.795/27 iunie 2005 Statutul acestuia nu
ar fi fost modificat în sensul că:
- AJVPS Buzău este obligată să invite reprezentanţii
sindicatului la adunările sale generale;
- AJVPS Buzău este obligată să comunice sindicatului
hotărârile luate în Consiliu şi Adunarea Generală;
- Asociaţiile vânătorilor şi pescarilor din România sunt
obligate să colecteze cotizaţii de la toţi membrii lor vânători şi
pescari sportivi, chiar dacă aceştia nu sunt membri de sindicat, pe
care să le verse în contul Sindicatului Naţional al Vânătorilor.
Acest ultim aspect înseamnă asociere obligatorie a
vânătorilor în acest aşa-zis sindicat, ceea ce este neconstituţional.
Luând cunoştinţă despre această inepţie juridică, AGVPS
din România s-a adresat Procurorului şef al Parchetului de pe lângă
Tribunalul Buzău, pentru a demara o contestaţie în anulare
convingător motivată. Aceasta şi fiindcă este bănuită şi o susţinere
incorectă a „sindicatului” din partea Conducerii MAPDR.
Cererea AGVPS din România a fost respinsă pe motiv de
tardivitate, deşi AGVPS şi AJVPS Buzău nu aveau de unde să
cunoască despre înfiinţarea aşa-zisului Sindicat Naţional al
Vânătorilor şi Pescarilor „Cerbu” fiindcă nu a fost parte în proces.
Împotriva respingerii acestei cereri s-a făcut recurs, a cărui
judecare s-a suspendat fiindcă s-a făcut plângere penală împotriva
reprezentanţilor aşa-numitului Sindicat al Vânătorilor şi Pescarilor
„Cerbu” pentru fals şi uz de fals în conţinutul documentaţiei
înaintate în vederea obţinerii Sentinţei 69/10.01.2005 de înfiinţare a
sindicatului.
Procuratura de la Rm. Sărat a început deja urmărirea penală
împotriva vinovaţilor, sens în care ne-au eliberat un certificat în
acest sens.
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După confirmarea faptului că reprezentanţii nou
înfiinţatului Sindicat al Vânătorilor şi Pescarilor „Cerbu” au comis
fals şi au făcut uz de fals în dosarul înaintat Judecătoriei Rm. Sărat
– prin aceea că au susţinut în scris că există meseria sau ocupaţia de
vânător în România şi că există salariaţi care au această meserie –
suntem în măsură şi în drept să cerem revizuirea dosarului şi
soluţiei date.
Nu ne îndoim că, într-un stat de drept cum este România,
soluţia nu poate fi decât una: desfiinţarea Sindicatului Naţional al
Vânătorilor şi Pescarilor „Cerbu”.
V. CONCLUZII
După cum s-a putut constata din materialul prezentat,
AGVPS din România a fost nevoită să-şi realizeze doar parţial
unele dintre obiectivele propuse pentru a se putea opune eficient
unor iniţiative şi intenţii ostile ale reprezentanţilor administratorului
statului în domeniul cinegetic şi piscicol din România, care au vizat
şi vizează îndeosebi, în ultima perioadă, destructurarea organizării
actuale neguvernamentale a vânătorilor şi a pescarilor sportivi din
ţara noastră, în scopul precis de a le diminua capacitatea de apărare
şi de ripostă la asemenea acţiuni.
Aceste acţiuni ostile par să fie determinate, în principal, din
nevoia periodică a administratorului statului de fonduri de
vânătoare şi de bazine piscicole cu care să satisfacă doleanţele în
creştere ale unei clientele politice şi economice dornice de distracţie
şi/sau îmbogăţire pe seama peştelui şi/sau vânatului crescut de alţii.
Acesta poate să fie, de fapt, interesul major al
administratorului statului şi motivul principal al neînţelegerilor
dintre AGVPS, care este obligată moral să apere interesele
asociaţiilor afiliate şi ale membrilor acestora, şi MAPDR, a cărei
conducere are obligaţii faţă de politicienii şi cei care au sprijinit-o
sau i-au finanţat campania pentru a ajunge în poziţia de vârf,
vremelnic ocupată, a instituţiei ce administrează fondul cinegetic şi
pe cel piscicol naţional.
Încercarea de reziliere nemotivată temeinic a gestiunii unor
fonduri de vânătoare (la AVPS Odorhei, AJVPS Vâlcea, AVPS
Diana etc.), încheierea de contracte de exploatare durabilă a
fondului piscicol peste altele cu acelaşi obiect aflate în derulare (la
AJVPS Arad, AJVPS Timiş, APS Timiş, AJVPS Caraş-Severin,
AJVPS Mehedinţi, AJVPS Vâlcea, AJVPS Hunedoara etc.),
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eliberarea cu întârziere a autorizaţiilor de pescuit recreativ-sportiv
pentru asociaţiile afiliate la AGVPS, sprijinirea activităţii nelegale
şi aberante a Sindicatului Naţional al Vânătorilor din România,
interzicerea vânătorii pe motiv de gripă aviară, încercarea de
retragere a licenţei AJVPS Buzău, conceperea şi promovarea unui
proiect catastrofal de lege de înlocuire a Legii nr. 103/1996,
refuzul de a împuternici paznicii organizaţiilor afiliate pentru
constatarea contravenţiilor în domeniul pescuitului sportiv şi multe
asemenea iniţiative şi acţiuni ostile sau neprietenoase, precum
promovarea unei imagini total nefavorabile vânătorii de la nivelul
conducerii MAPDR, fac parte dintr-un scenariu incorect de „luptă”
a MAPDR împotriva AGVPS, a asociaţiilor afiliate şi a membrilor
acestora, declanşată pentru anularea contractelor actuale de gestiune
a fondurilor de vânătoare şi de folosinţă a celor de pescuit sportiv.
Această „luptă” pe care nu noi am provocat-o, dar suntem
obligaţi să o ducem – pentru salvagardarea organizării noastre, a
contractelor de gestionare şi de folosinţă ale asociaţiilor afiliate, a
intereselor acestora şi a ale membrilor lor – ne-a costat timp şi bani
şi ne-a distras atenţia de la alte obiective majore, benefice fondului
cinegetic şi fondului piscicol.
Apreciem că, până la acest moment, am reuşit să gestionăm
corect această situaţie neplăcută şi nedorită, fără a răspunde cu
duritatea cu care se impunea să răspundem provocărilor din ultimul
an.
Probabil că, în viitor, va trebui să ne gândim şi noi la o
strategie mai complexă, mai tranşantă şi în final mai eficientă de
contracarare a acţiunilor ostile nouă şi membrilor noştri, dar
indirect şi societăţii în care trăim, deoarece acestea pot pune în real
pericol fondul cinegetic şi fondul piscicol din România.
În acest context şi pentru o lungă perioadă de timp, AGVPS
din România va trebui să joace un rol la fel de important ca şi până
acum, de catalizator al doleanţelor tuturor organizaţiilor afiliate, de
arbitru important între acestea şi, mai ales, de reprezentant unitar şi
inflexibil al intereselor lor şi ale membrilor înscrişi în evidenţele
acestora.
Atât la nivel naţional, cât şi internaţional.
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Proiect

OBIECTIVE PRIORITARE ALE A.G.V.P.S. DIN
ROMÂNIA
PENTRU PERIOADA 2006 – 2010
În situaţia actuală, când „Legea protecţiei fondului
cinegetic şi a vânătorii” nu este încă votată, iar „Strategia în
domeniul cinegetic” nu este încă finalizată, este dificil de conceput
un program complet de acţiune pentru următorii 4 ani. Este mai
simplu şi mai corect să fie stabilite anumite obiective prioritare, pe
care Consiliul AGVPS să le completeze şi să le detalieze anual,
conturând astfel programe anuale de activitate, care să facă obiectul
analizei şi aprobării Congreselor anuale ale AGVPS.
Abordată
astfel,
problema
OBIECTIVELOR
PRIORITARE se poate sistematiza şi contura concis după cum
urmează:
1. Intervenţii pentru îmbunătăţirea legislaţiei din
domeniul cinegetic şi piscicol
1.1. Continuarea intervenţiilor care se mai pot face la
nivelul Camerei Deputaţilor pentru îmbunătăţirea proiectului „Legii
protecţiei fondului cinegetic şi a vânătorii”;
1.2. Atacarea la Curtea Constituţională a prevederilor
neconstituţionale ale „Legii protecţiei fondului cinegetic şi a
vânătorii” dacă legea se va vota şi va fi promulgată cu astfel de
prevederi cuprinse acum în proiect;
1.3. Strângerea a peste 100.000 de semnături, din care cel
puţin 5.000 în 11 judeţe, pentru a putea avea iniţiativă legislativă în
scopul modificării şi completării „Legii protecţiei fondului
cinegetic şi a vânătorii”, bineînţeles numai dacă aceasta se va vota
şi va fi promulgată cu prevederi care pun în pericol perenitatea
vânatului din România şi interesele vânătorilor cu domiciliul sau
rezidenţa în ţara noastră;
1.4. Revenirea cu propuneri pentru îmbunătăţirea „Legii
armelor de foc şi muniţiilor nr. 295/28.06.2004” şi, mai ales, a
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„Hotărârii de Guvern nr. 130/2005” pentru aplicarea „Legii armelor
de foc şi muniţiilor”, în contextul iniţiativelor declarate pentru
modificarea şi completarea acestora;
1.5. Formularea de propuneri pentru îmbunătăţirea
conţinutului „Legii fondului piscicol, pescuitului şi acvaculturii nr.
192/2001”, atunci când va fi reluată, pentru a şasea oară, problema
modificării şi completării acestuia;
1.6. Înaintarea de propuneri pentru îmbunătăţirea
proiectelor de reglementări în aplicarea legilor menţionate la
punctele 11, 14 şi 15.
2. Iniţiative pentru aducerea la zi a actelor
constitutive şi a statutelor organizaţiilor
vânătoreşti
2.1. Studierea posibilităţii de aducere la zi a actelor
constitutive ale organizaţiilor vânătoreşti tradiţionale;
2.2. Modificarea Statutului AGVPS din România după
promulgarea „Legii protecţiei fondului cinegetic şi a vânătorii”;
2.3. Deschiderea posibilităţii de îmbunătăţire a Statutelor
organizaţiilor afiliate după adoptarea Statutului AGVPS din
România.
3. Îmbunătăţirea structurii organizatorice şi a
posibilităţilor de informare
3.1. Adoptarea unei structuri organizatorice –
organigramă, stat de funcţii – mai eficiente la nivelul AGVPS din
România;
3.2. Recomandarea unor structuri organizatorice –
organigramă, stat de funcţii – care s-au dovedit eficiente pentru
organizaţiile afiliate;
3.3. Afilierea tuturor organizaţiilor vânătoreşti şi sau de
pescuit sportiv legal constituite care gestionează fonduri de
vânătoare şi/sau fonduri de pescuit sportiv, dacă îndeplinesc şi
respectă prevederile Statutului AGVPS din România; excluderea
organizaţiilor vânătoreşti şi/sau de pescuit sportiv care se constată
că nu respectă prevederile legii şi/sau Statutului AGVPS din
România sau dacă adunările generale ale acestora adoptă hotărâri
contrare legii şi Statutului AGVPS;
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3.4. Îmbunătăţirea site-ului AGVPS din România şi a
posibilităţilor de informare reciprocă prin legarea în reţea a
calculatoarelor AGVPS cu cele ale asociaţiilor afiliate;
3.5. Conceperea şi publicarea unei broşuri care să
cuprindă sistematizat pe capitole: Statutul AGVPS din România;
Regulamentele comisiilor ajutătoare; Regulamente privind
competiţiile de pescuit, de tir vânătoresc şi de chinologie
vânătorească; criteriile de afiliere şi criteriile de angajare a
directorilor asociaţiilor afiliate etc.
4. Instruirea şi pregătirea membrilor şi personalului
4.1. Adaptarea cuprinsului şi conţinutului „Manualului
pentru examenul de vânător” la cerinţele Parlamentului European în
acest sens, în scopul principal al unei pregătiri similare a membrilor
vânători la nivelul U.E.;
4.2. Îmbunătăţirea conţinutului revistei „Vânătorul şi
Pescarul Român” şi expunerea acesteia pe site-ul AGVPS pentru
accesare de către toţi cei interesaţi;
4.3. Sprijinirea publicării unor lucrări în specialitatea
cinegetică şi de pescuit sportiv;
4.4. Facilitarea participării personalului angajat pe
diferite funcţii (directori, tehnicieni, secretari de filială, paznici) la
formele de învăţământ şi de pregătire profesională autorizate;
4.5. Stimularea participării în număr mare a membrilor şi
personalului angajat la activităţile competiţionale de pescuit sportiv,
de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească;
4.6. Implicarea personalului angajat în acţiuni de
cercetare, îndeosebi aplicativă, în domeniile cinegetic şi piscicol;
4.7. Pregătirea, selecţionarea şi recomandarea de
inspectori voluntari pentru paza şi protecţia fondului cinegetic şi a
fondului piscicol;
4.8. Organizarea şi sprijinirea organizării unor schimburi
de experienţă în domeniul profesional, în ţară şi în străinătate.
5. Gestionarea responsabilă a fondurilor de vânătoare
şi a celor de pescuit sportiv
5.1. Stimularea acţiunilor de combatere a braconajului cu
arma,cu capcane (mai ales laţuri) şi cu ogari sau alte rase de câini;
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5.2. Stimularea combaterii dăunătorilor vânatului şi în
mod special a câinilor hoinari sau sălbăticiţi;
5.3. Delimitarea benevolă şi respectarea unor zone de
linişte pentru unele specii de vânat şi intervenţia cu hrană
complementară atunci când timpul neprielnic sau pagubele cauzat
de vânat în agricultură sau silvicultură impun acest lucru;
5.4. Repopularea unor fonduri de vânătoare şi a unor
bazine de pescuit cu vânat (iepuri, fazani) şi respectiv peşte, dacă se
constată scăderea îngrijorătoare a efectivelor acestora, însă după
constatarea şi îndepărtarea cauzelor care au condus la o astfel de
situaţie în cazul vânatului.
6. Contractarea gestiunii fondurilor de vânătoare şi
fondurilor de pescuit sportiv
6.1. Acordarea de asistenţă asociaţiilor afiliate pentru
păstrarea gestiunii fondurilor de vânătoare şi a fondurilor de pescuit
sportiv preluate în gestiune sau folosinţă până la finele termenelor
din contracte încheiate cu administratorul statului;
6.2. Acordarea de asistenţă asociaţiilor afiliate în vederea
recontractării, în condiţii acceptabile, a gestiunii fondurilor de
vânătoare, în anul 2010; arbitrarea eventualelor neînţelegeri şi a
concurenţei inechitabile între asociaţiile afiliate, generate de această
acţiune;
6.3. Acordarea de asistenţă asociaţiilor afiliate în vederea
recontractării, în condiţii acceptabile, a folosinţei piscicole a apelor
naturale colinare şi de şes, la finele anului 2007; arbitrarea
eventualelor acţiuni contradictorii ale asociaţiilor afiliate, generate
de această acţiune.
7. Îmbunătăţirea imaginii activităţii vânătorilor şi
pescarilor sportivi din România
7.1. Evidenţierea activităţilor de vânătoare şi de pescuit
sportiv sub aspectul utilităţii lor pentru echilibrul din natură şi
societate;
7.2. Organizarea şi popularizarea activităţilor de protejare
şi ajutorare a vânatului în perioadele dificile din viaţa acestuia,
precum şi a populărilor şi repopulărilor cu vânat şi peşte;
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7.3. Popularizarea activităţii de combatere a braconajului
şi a poluării şi prezentarea rezultatelor concrete ale acestor
activităţi;
7.4. Promovarea parteneriatelor interne şi externe având
ca obiective organizarea de manifestări cinegetice şi piscicole,
inclusiv competiţionale,
îndeosebi sub egida organismelor
internaţionale recunoscute în profil;
7.5. Organizarea periodică de manifestări vânătoreşti şi
de pescuit sportiv în profil – cum ar fi ateliere de lucru,
simpozioane, expoziţii etc. – pentru atragerea specialiştilor şi a
publicului interesat;
7.6. Promovarea de parteneriate cu ONG-uri de prestigiu
din România, cu un profil de activitate adiacent (Patronatul
Piscicultorilor, Sindicatul Silvicultorilor, Asociaţia Chinologică din
România, Federaţia Română de Tir etc.), în scopul susţinerii şi
popularizării reciproce a activităţilor fiecăreia şi, mai ales, pentru
susţinere unitară a intereselor comune în faţa organismelor statului
în profil.
Desigur că în perioada ce urmează vor rămâne prioritare
şi alte obiective pragmatice şi concrete, cum ar fi de exemplu:
 finalizarea lucrărilor la noul sediu şi mutarea
mobilierului, documentaţiilor, a colecţiei de trofee etc.;
 căutarea posibilităţilor de finanţare a restaurării
clădirii actualului sediu şi de utilizare eficientă a acesteia în
interesul vânătorilor şi pescarilor sportivi din România;
 continuarea demersurilor şi litigiilor începute la
nivelul instanţelor de judecată, pentru clarificarea în totalitate a
situaţiei patrimoniale a AGVPS din România;
 regândirea băncii de date a AGVPS, care să poată fi
accesată, în viitor, de orice persoană interesată.

Notă: proiectul de „Obiective prioritare ale AGVPS
din România” se va modifica, completa şi îmbunătăţi cu
propunerile venite în timpul desfăşurării lucrărilor Congresului
AGVPS.
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