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În ultima perioadă, conducerea AGVPS din Romania a întreprins, în interesul
asociațiilor de vânători şi pescari recreativi afiliate, următoarele acțiuni/activităţi:
 a participat, prin dl. Mugurel Drăgănescu, alături de reprezentanții M.A.P. şi
M.A.D.R., în grupul de lucru organizat la nivelul A.N.S.V.S.A., pentru analiza
posibilității de acordare despăgubiri gestionarilor fondurilor cinegetice, în situația
confiscării mistreților recoltați, declarați pozitivi de pesta porcina africana şi
extinderii stimulentelor la nivelul întregii ţări. În acest sens au fost concepute mai
multe adrese (http://agvps.ro/interventii-ale-agvps-in-sprijinul-asociatiilor-afiliate/adresa-catrem-a-p-ref-p-p-a/ , http://agvps.ro/interventii-ale-agvps-in-sprijinul-asociatiilor-afiliate/adresa-catrea-n-s-v-s-a-ref-p-p-a/,

http://agvps.ro/interventii-ale-agvps-in-sprijinul-asociatiilor-afiliate/adrese-

catre-a-n-s-v-s-a-ref-p-p-a/). Până în prezent, reprezentanții A.N.S.V.S.A. nu au dat curs

solicitării celor trei instituții, pentru a putea pune în aplicare întocmai Programul
suplimentar de măsuri, aprobat prin Hotărârea nr. 3/01.08.2018, a C.N.S.S.U.,
motiv pentru care conducerea A.G.V.P.S. a transmis o scrisoare tranşantă de
atenționare către A.N.S.V.S.A. (http://agvps.ro/interventii-ale-agvps-in-sprijinul-asociatiilorafiliate/atentionare-a-n-s-v-s-a-privind-p-p-a/).
 a participat, prin dl. M. Drăgănescu, V. Talpeş si N. Pârlog, în zilele de luni ale

fiecare săptămâni, începând cu ora 1000, la ședințele din cadrul Comitetului
Ministerial pentru Situații de Urgenţă privind măsurile instituite în vederea stopării
evoluției şi combaterea PPA, organizat la sediul M.A.D.R.
 în zilele 27 şi 28.09.2018, a participat, prin dl. N. Șelaru si M. Drăgănescu, la cea
de-a doua ediție a „Festivalului Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din Caraş
Severin”, totodată sărbătorindu-se şi împlinirea a 25 de ani de la stabilirea relațiilor
de prietenie dintre Asociația de vânătoare „ SUMADIA” Kraguevat din Republica
Serbia şi A.J.V.P.S. Caraş Severin, ocazie cu care au fost reînnoite relațiile de
prietenie între conducerile A.G.V.P.S. din Romania şi Asociația Vânătorilor din
Serbia.
 a intervenit, prin d-nii Neculai Şelaru, Vladimir Talpeş şi Nicolae Pârlog, la nivelul
conducerii Agenţiei Naţionale pentru Arii Naţionale Protejate în scopul revederii
planurilor de management şi regulamentelor unor arii naturale protejate în care sunt
interzise, nemotivat, activităţile de vânătoare şi pescuit recreativ.
00
 a participat în data de 09.10.2018, începând cu ora 13 , la ședința Comisiei pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, din cadrul
Camerei Deputaților, unde au fost dezbătute şi aprobate unele modificări ale Legii
nr. 407/2006, modificări prin care se clarifică unele aspecte privind pagubele şi
accidentele auto provocate de speciile de animale sălbatice.
Mugurel Drăgănescu

