COMUNICAT

La solicitarea directorilor mai multor asociaţii afiliate, conducerea AGVPS din
România a organizat în ziua de 15 martie 2018, la Buşteni, o reuniune de lucru cu directorii,
preşedinţii sau alţi reprezentanţi ai acestor asociaţii. La reuniune au participat 57 delegați, din
parte asociaţiilor afiliate, precum şi d-nii senator Emanoil Savin, din partea Comisiei de Mediu
a Senatului României, şi Nicolae Dimulescu, preşedintele ANPA.
Problemele abordate operativ, după o ordine de zi prestabilită în funcţie de solicitările
şi sugestiile venite din partea unora dintre asociaţii afiliate, au avut în vedere:
 prelungirea contractelor de gestionare a faunei cinegetice cu 6 ani;
 stadiul atribuirii zonelor de pescuit recreativ şi problemele apărute în perioada şi
după atribuirea acestora în scopul utilizării resursei acvatice vii;
 necesitatea aducerii la zi a situaţiei contractelor încheiate pentru gestionarea
fondurilor cinegetice şi a zonelor de pescuit recreativ, spre cunoaştere de către
toţi beneficiarii dreptului de reciprocitate;
 necesitatea respectării reciprocităţii prevăzute în lege şi Statutul AGVPS;
 interpretarea corectă şi unitară a sintagmei „cotizație suplimentară”;
 importanţa reluării înţelegerilor intervenite între filialele ANPA, asociaţiile
afiliate la AGVPS şi inspectoratele judeţe ale Jandarmeriei Române;
 problema prăbuşirii efectivelor de iepuri şi a motivaţiei justificative a acestei
situaţii;
 enumerarea unora dintre modificările adoptate prin noile „Norme de aplicare a
Legii nr. 295/2004 actualizată”;
 problema concurenţei neloial între diferite categorii de gestionari de fonduri
cinegetice în materie de preţuri percepute de la vânătorii străini;
 probleme de colaborare cu ANSVSA şi medicii veterinari, acutizate de apariţia
unor focare de PPA în jud. Satu Mare;
 repercusiunile accidentelor auto în care sunt implicate exemplare de vânat;
 alte probleme diverse ridicate ad-hoc, printre care problema extragerii
surplusului populaţional de urşi şi lupi.
Discuţiile s-au purtat concis, cu condescendenţă şi la obiect, în limita timpului
disponibil. S-au tras concluzii importante, multe inspirate din practica participanţilor, şi s-au
reţinut problemele care se impun a fi soluţionate de la nivelul conducerii AGVPS.
S-a apreciat fără excepţie de către participanți, utilitatea unor astfel de reuniuni de
lucru, care pot constitui schimburi interesante de experienţă, în principal în scopul soluţionării
unitare şi eficiente a problemelor comune ale asociaţiilor de vânători şi de pescari recreativi,
precum şi ale membrilor acestora.
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