Comunicat
În perioada 10.10 – 30.11.2017, Conducerea AGVPS a întreprins următoarele acţiuni:
 în zilele de 16 -17.10.2017 a participat la trei întâlniri şi dezbateri organizate la
Bruxelles (FACE, Parlamentul European – Intergrupu biodiversitate, vânătoare şi
mediul rural şi SCI), unde a susţinut, argumentat, necesitatea prelevări surplusului
populaţional de urşi şi lupi în România (vezi Comunicat din data 19.10.2017);
 a formulat şi motivat, prin adresa 1080/15.11.2017, o opinie de îmbunătăţire a
proiectului de modificare al Ordinului 264/2003, supus dezbaterii publice de către
MAP, în data de 14.11.2017, din iniţiativa AGVPS;
 a formulat, prin adresa nr. 1019/269.10.2017, propuneri de modificare a
proiectului Ordinului 353/2008 - Anexa 4 la acesta, supus dezbaterii publice de
către MAP, în data de 27.09.2017, din iniţiativa AGVPS;
 a participat alături de alţi reprezentanţi ai asociaţiilor afiliate, în data de
17.11.2017, la dezbaterea publică, intitulată „Urşii bruni din România – tezaur sau
pericol naţional?” organizată în cadrul Comisiei de mediu din Senat (vezi
Comunicat din data 21.11.2017).
 a susţinut, în mod repetat, interesele asociaţiilor afiliate, la nivelul conducerii
ANPA, pentru contractarea utilizării resursei acvatice vii din habitatele piscicole
naturale şi, de asemenea, a susţinut varianta de plata corectă a tarifului de utilizare
a resursei acvatice vii pe anul în curs;
 a dat curs invitaţiei MAP şi a participat, în data de 23.11.2017, la analiza
posibilităţii prezenţei statului român, în calitate de invitat de onoare, la cea de-a 25
– a ediţie a Expo FeHoVa 2018. Din păcate nici una din instituţiile invitate (MAP,
RNP, FECIR, ICAS) nu a găsit oportună şi convenabilă participarea României, la
această manifestare, iar MAP, în calitate de reprezentant al statului român în
domeniu, urmează, probabil, să decline invitaţia.
 a depus, la instanţa competentă de judecată, două acţiuni privind anularea art. 8
din Ord. 428/2017 privind obligarea vânătorilor de prelevare, ambalare şi transport
gratuit al probelor PPA – în contradictoriu cu MAP, şi anularea Deciziei în
20064/I.C./2017, privind obligativitatea obţineri autorizaţiei de mediu pentru
extragerea cotei de recoltă în sezonul 2017/2018 – în contradictoriu cu MM.
N. Şelaru
M. Drăgănescu
29.11.2017

