NORME UNITARE
de organizare şi desfăşurare a adunărilor generale
de analiză şi alegeri
Premergător Congresului de alegeri al Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi din România, care se va desfăşura, cel mai probabil, în luna mai sau iunie 2016, se
impun a fi demarate, încă din anul 2015, adunări generale de analiză şi alegeri la nivelul
structurilor asociaţiilor afiliate şi al acestora, desemnându-se în final, pentru o perioadă de 5
ani, delegaţiile acestor asociaţii la Congresul AGVPS.
În scopul desfăşurării simultane şi într-un mod similar a acestor adunări generale s-au
stabilit, prin consens, „Norme unitare de organizare şi desfăşurare a adunărilor generale de
analiză şi alegeri” la toate nivelurile de organizare ale asociaţiilor afiliate la AGVPS din
România.
I. La nivelul grupelor de vânători sau pescari sportivi
1. Perioada de desfăşurare: 1 iunie – 30 noiembrie 2015;
2. Convocările vor fi făcute pe bază de convocator scris, de organizatorii de grupe ajutaţi de
paznicii de vânătoare, iar adunările generale se vor desfăşura, sub sancţiunea anulării
hotărârilor luate de acestea, în prezenţa unui reprezentant al comitetului clubului (filialei)
sau al consiliului asociaţiei, după caz.
3. Ordinea de zi va cuprinde următoarele puncte:
a. Raportul organizatorului de grupă privind activitatea desfăşurată de la alegerile
precedente până la zi;
b. Prezentarea şi aprobarea programului de acţiuni al grupei, pe fondul cinegetic
repartizat acesteia, pentru următorii 5 ani;
c. Întrebări, discuţii, dezbateri şi propuneri;
d. Aprobarea documentelor adunării generale;
e. Alegerea organizatorului şi a locţiitorului acesteia pentru următorii 5 ani, dintre
membrii cu o vechime mai mare de 5 ani în grupă, recomandabil dintre vânătorii
localnici, buni cunoscători ai terenului şi faunei cinegetice din zonă;
f. Alegerea delegaţilor pentru adunarea generală a filialei/clubului sau, după caz, a
asociaţiei, precum şi a candidaţilor pentru comitetul filialei/clubului sau, respectiv,
pentru consiliul şi comisia de cenzori ale asociaţiei, pentru o perioadă de 5 ani.
Alegerile se fac prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor exprimate, dacă cei
prezenţi nu solicită expres ca votul să fie secret.
Adunarea generală este statutară dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul
membrilor grupei. Dacă adunarea generală nu va fi statutară la data primei convocări, va fi
convocată o a doua adunare generală, la cel puţin 7 zile după prima, care se va ţine statutar în
prezenţa celor interesaţi (prezenţi).
Numărul de delegaţi pentru adunările generale ale nivelului ierarhic superior (comitet
sau consiliu) se va stabili şi comunica, din timp, de către consiliul asociaţiei, în funcţie de
numărul total de delegaţi care se preconizează a fi prezenţi la adunarea generală a
filialei/clubului sau a asociaţiei, după caz. Numărul de delegaţi ai grupei la adunarea generală a
organului ierarhic superior nu poate fi însă mai mic de 10.
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Un exemplar din documentele adunării generale ale grupei se va transmite la
Comitetul filialei/clubului sau la Consiliului asociaţiei, după caz.
Şeful de grupă şi locţiitorul acestuia, precum şi ceilalţi delegaţi aleşi să reprezinte
grupa în organul ierarhic superior se supun confirmării Comitetului filialei/clubului sau
Consiliului asociaţiei, după caz.
II. La nivelul filialelor/cluburilor vânătorilor şi/sau pescarilor sportivi
1. Perioada de desfăşurare: 1 decembrie – 31 ianuarie, după încheierea alegerilor
generale la nivelul grupelor.
2. Delegaţii grupelor în adunarea generală a filialei/clubului vor fi convocaţi în scris,
potrivit prevederilor din statutul fiecărei asociaţii. Pentru ca adunarea generală să fie
statutară, aceasta trebuie să întrunească prezenţa majorităţii delegaţilor desemnaţi ca
reprezentanţi ai grupelor. La aceste adunări generale este obligatorie prezenţa
preşedintelui/unui vicepreşedinte sau a directorului asociaţiei.
În situaţia în care, la adunarea generală convocată nu se întruneşte majoritatea
delegaţilor, a doua adunare generală, care se convoacă la cel puţin 7 zile după
prima, se ţine în prezenţa delegaţilor interesaţi (prezenţi) ai grupelor.
3. Ordinea de zi va cuprinde următoarele puncte:
a. Darea de seamă a comitetului filialei/clubului privind activitatea desfăşurată, de la
alegerile precedente până la zi;
b. Raportul comisiei de validare;
c. Prezentarea şi aprobarea programului de activitate al filialei/clubului pentru
următorii 5 ani, precum şi pe anul în curs;
d. Prezentarea şi aprobarea proiectului de buget anual de venituri şi cheltuieli al
filialei/clubului;
e. Întrebări, răspunsuri, discuţii şi propuneri;
f. Aprobarea documentelor adunării generale;
g. Alegerea pe funcţii, pentru o perioadă de 5 ani, a comitetului filialei/clubului,
compus din 3-11 membri;
h. Alegerea, pentru o perioadă de 5 ani, a delegaţilor în adunarea generală a
asociaţiei şi propunerea candidaţilor pentru consiliul acesteia, dintre membrii cu
o vechime mai mare de 5 ani în asociaţie, pentru comisia de cenzori şi pentru
comisiile de sprijin ale asociaţiei.
Alegerile se fac prin vot deschis, cu majoritate simplă a voturilor exprimate, dacă
adunarea generală nu hotărăşte ca votul să fie secret.
Norma de reprezentare, respectiv numărul de delegaţi şi de candidaţi ai filialei/clubului în
organul ierarhic superior, se va stabili şi comunica, din timp, de către Consiliul asociaţiei, în
funcţie de numărul total de delegaţi prevăzuţi a participa la adunarea generală a asociaţiei şi,
respectiv, de numărul de membri prevăzuţi a face parte din organele de conducere ale asociaţiei.
Este obligatoriu ca adunarea generală ale filialei/clubului să fie condusă de
reprezentantul consiliului asociaţiei, care va răspunde de respectarea prevederilor statutare.
Un exemplar din documentele adunării generale ale filialei/clubului se va transmite, în
termen de maximum 7 zile Consiliului asociaţiei.
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Membri aleşi în organele de conducere ale filialei/clubului se supun confirmării
Consiliului asociaţiei.
III. La nivelul asociaţiilor vânătoreşti şi/sau pescarilor sportivi
1. Perioada de desfăşurare: 1 februarie – 30 aprilie;
2. Membrii/delegaţii în adunarea generală a asociaţiei se convoacă în scris, de Consiliul
asociaţiei, preşedinte sau director, şi va fi statutară în prezenţa majorităţii membrilor,
dacă asociaţia are în evidenţă sub 100 de membri sau a majorităţii delegaţilor aleşi la
nivel de filială/club sau grupă, după caz, dacă asociaţia are peste 100 de membri; în
cel de-al doilea caz, adunările generale ale asociaţiilor trebuie să reunească minimum
100 de participanţi pentru a putea fi considerate reprezentative şi statutare; în cazul în
care, la prima adunare generală convocată nu se întrunesc majoritatea
membrilor/delegaţilor, va fi convocată, după minimum 7 zile, o a doua adunare
generală, care se va ţine în prezenţa membrilor/delegaţilor interesaţi (prezenţi).
3. Ordinea de zi va cuprinde:
a. Raportul Consiliului asociaţiei cu privire la activitatea desfăşurată de la alegerile
precedente până la zi;
b. Raportul comisiei de validare;
c. Raportul comisiei de cenzori, cu referiri concrete la bilanţul contabil şi execuţia
bugetară;
d. Programul de acţiuni pentru următorii 5 ani şi pe anul în curs;
e. Prezentarea şi aprobarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli;
f. Discuţii, dezbateri, întrebări, răspunsuri şi propuneri;
g. Aprobarea materialelor prezentate şi descărcarea consiliului asociaţiei de
gestiune şi sarcini;
h. Alegerea preşedintelui asociaţiei, a 1-2 vicepreşedinţi, după caz, a celorlalţi
membri ai Consiliului asociaţiei, compus din 5-17 membri, toţi cu o vechime
mai mare de 5 ani în asociaţie;
i. Alegerea comisiei de cenzori (1-3 membri) şi a comisiilor de sprijin care se
recomandă a fi conduse de un membru al Consiliului asociaţiei;
j. Alegerea delegaţiei în Congresul A.G.V.P.S. din România, dintre membri cu o
vechime de minimum 5 ani, şi propunerea candidaţilor pentru Consiliul A.G.V.P.S.
cu o vechime mai mare de 10 ani în asociaţie; de asemenea, propunerea de eventuali
membri pentru comisia de cenzori şi comisiile de sprijin ale A.G.V.P.S. din
România.
Alegerile se fac pentru o perioadă de 5 ani, prin vot deschis, dacă nu se hotărăşte, de
către adunarea generală, altfel.
Norma de reprezentare pentru Congresul A.G.V.P.S. din România va fi de maximum un
delegat cu drept de vot la 250 membri vânători şi un delegat cu drept de vot la 2500 de pescari
sportivi. Se atrage atenţia asupra aplicării normei de reprezentare la numărul de membri cu
permisele vizate la zi, conform prevederilor statutare. De asemenea, se atrage atenţia asupra
vechimii delegaţilor, de minimum 5 ani, şi a candidaţilor pentru consiliu, de minimum 10 ani, în
asociaţiile afiliate. Asociaţiile care au mai puţin de 125 de membri vânători sau de 1.250 de
membri pescari sportivi vor fi reprezentate de maximum un reprezentant la Congres.
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Candidaţii pentru Consiliul A.G.V.P.S. se vor desemna, pe grupe de câte trei şi unul
din Municipiul Bucureşti, din rândul delegaţilor la Congres.
Adunările generale ale organizaţiilor afiliate la A.G.V.P.S. din România se vor
desfăşura în prezenţa unui delegat al Consiliului A.G.V.P.S. din România, care este
recomandabil să conducă lucrările reuniunii, deoarece va răspunde în faţa Consiliului şi
Congresului A.G.V.P.S. de respectarea prevederilor statutare.
În termen de 10 zile de la desfăşurarea adunării generale de alegeri ale asociaţiei, se
vor transmite la A.G.V.P.S. următoarele documente:
- un tabel nominal cu componenţa Consiliului asociaţiei;
- tabele nominale cu delegaţii asociaţiei la Congres şi cu candidaţii desemnaţi pentru a
fi aleşi în Consiliul A.G.V.P.S.
Tabelele nominale vor cuprinde: numele şi prenumele delegatului, funcţia în care a fost
ales sau este propus să fie ales, calitatea de membru vânător şi/sau pescar sportiv, vechimea în
această calitate şi profesia.
***
La începutul adunărilor generale desfăşurate la nivelul asociaţiilor afiliate, înainte de a
se intra în ordinea de zi, se vor face propuneri şi se vor alege, prin vot deschis, cu majoritatea
simplă a delegaţilor: prezidiul (5-11 membri), comisia de validare şi de numărare a voturilor
(3-5 membri) şi secretariatul pentru întocmirea procesului verbal şi reţinerea de propuneri (3
membri).
Nu pot fi aleşi în Consiliul asociaţiei membrii care nu au împlinit vârsta de 18 ani, nu
au minimum 5 ani vechime ca vânător şi/sau pescar sportiv în asociaţie şi nici cei ce nu şi-au
achitat cotizaţiile de membru pe anul precedent. Membrii vânători şi/sau pescari sportivi
propuşi pentru Consiliul A.G.V.P.S. trebuie să aibă minimum 10 ani vechime ca membru al
asociaţiei şi să aibă cotizaţia achitată pe anul precedent.
Se recomandă ca la adunările generale ale asociaţiilor să fie invitaţi, pentru a asista
fără drept de vot, reprezentanţi ai structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură, ai unităţilor silvice, ai organelor de poliţie, ai organelor de justiţie, ai
consiliilor locale, precum şi alţi colaboratori, susţinători şi simpatizanţi ai activităţii asociaţiei.
Lucrările adunărilor generale trebuie să fie deschise asistării, fără drept de vot, a
oricărui membru al asociaţiei care solicită acest lucru, dar condiţionat de îndeplinirea obligaţiei
de achitare a cotizaţiei anuale de membru la zi (pe anul precedent).
Ora, data şi locul desfăşurării adunărilor generale, precum şi ordinea de zi a acestora,
vor fi comunicate, cu cel puţin 14 zile mai devreme, participanţilor şi conducerii A.G.V.P.S.
din România.
***
Data şi locul de desfăşurare a Congresului A.G.V.P.S. din România urmează să fie
stabilite ulterior şi transmise, în timp util, asociaţiilor afiliate.
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