A.J.V.P.S.-urile sunt în pericol de
desfiintare

1. D-le Drăghicescu, în calitate de președinte al A.P.S PROFISH VÂLCEA, ne puteți spune care mai
sunt problemele cu care vă confruntați, ce reușite și ce neîmpliniri aveți la ora
actuală?<?xml:namespace preﬁx = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:oﬃce:oﬃce" />
– De când ne-am înﬁințat și până în prezent, problema noastră a fost și încă rămâne concurența neloială pe
care o manifestă A.J.V.P.S. Vâlcea și reticența organismelor care sunt puse să aplice legea, să sprijine acțiunile
și demersurile făcute în spiritul legii, cinstei, corectitudinii li promovarea adevărului. Spun asta deoarece ne-am
lovit, ce-i drept, de cele mai multe ori, pe plan local, de astfel de atitudini care pot ﬁ situate în afara direcției pe
care societatea noastă o dorește. Ca reușite,vreau să enumăr câteva în ordine și sper să nu greșesc. Cred că cel
mai important eveniment și cea mai mare bilă albă pe care am obținut-o până acum în acest an, este înﬁințarea
FEDERAțIEI NAțIONALE A PESCARILOR SPORTIVI DIN ROMÂNIA. Acest lucru s-a făcut cu aportul asociației noastre
care are un cuvânt greu de spus în acest for și cu ajutorul că ruia vom reuși să veghem la buna desfășurare în
temei legal al acțiunilor din acest domeniu și să acționăm ori de câte ori legea este încă lcată sau interpretată
După bunul plac al unora. Astfel am câștigat lupta în sensul anulării unor prevederi din ordinul 231/2006, ordin
ce se referă la manifestarea dreptului de pescuit recreativ-sportiv în apele naturale de munte. Deși aceste ape
au fost contractate încă din ianuarie 2006, de că tre noi, și activitatea noastră a fost autorizată în sensul
desfășurării pescuitului recreativ-sportiv pe toate apele naturale din județ, ne-am trezit că ordinul 231/ 2006,
conține câteva puncte contrare prevederilor legislative în funcțiune. Astfel prin acțiune judecă torească s-au

obținut atât anularea unor puncte neconcordante, cât și interzicerea emiterii de că tre Romsilva de autorizării
de pescuit recreativ-sportiv, sau emiterea de permise de pescuit recreativ-sportive și anularea valabilității celor
emise anterior, deoarece s-a constatat că ordinul mai sus numit nu respectă anume prevederi legislative.
Un alt succes al activității noastre este și obținerea anulării contractelor pe care Romsilva le avea încheiate cu
A.J.V.P.S-urile din țară . Ca urmare membrii A.J.V.P.S. Vâlcea, nu mai beneﬁciază de pescuitul pe lacul Mălaia
inclus în taxa de permis de pescuit recreativ „“sportiv de acest an. Acest contract încheiat între Romsilva și
A.J.V.P.S. Vâlcea a fost anulat, iar pe această cale Romsilva este anunțată pentru a intra în conformitate cu
prevederile legale emise de Autoritatea Tutelară. Practic această acțiune a noastră, a făcut posibil ca pescarii
noștri, membrii ai A.P.S. PROFISH Vâlcea să aibă dreptul să pescuiască sportiv în limitele legii în apele naturale
de munte din județul nostru, pe baza permisului de pescuit și nimic mai mult. În consecință nu am făcut altceva
decât să apărăm drepturile legale ale membrilor noștri. Cred că e momentul să fac precizarea că acțiunile
noastre sunt făcute împreună cu A.P.S. ALBA, lucru normal de înțeles atâta timp cât suntem membrii în aceeași
Federație Națională a Pescarilor Sportivi din România. Colaborarea noastră se desfășoară la cel mai înalt nivel și
ne bazăm atât pe reducerea la maximum a cheltuielilor cât și pe eﬁcacitatea măsurilor pe care le întreprindem.
Astfel veți avea ocazia să publicați în exclusivitate documente care se vor aﬂa sub antetul ﬁe al A.P.S. Alba, sau
A.P.S. Proﬁsh, sau al Federației Națională a Pescarilor Sportivi din România. Esențialul este că toate aceste
organisme concertează în sensul obținerii rezultatelor comune, în folosul pescarului român. Să nu uit o
chestiune extrem de importantă… În urmă cu ceva vreme am înaintat documentația pentru recunoașterea
pescuitului sportiv ca sport. Este prima acțiune în istoria pescuitului din România de acest gen. Și revenind la
ceea ce ne doare cel mai mult, în luna iulie a acestui an, am înaintat atât că tre FEDERAțIA NAțIONALĂ A
PESCARILOR SPORTIVI DIN ROMÂNIA, cât și AGENțIEI NAțIONALE PENTRU PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ o
documentație care punea în evidență faptul că autorizația pentru pescuit comercial eliberată A.P.P.R. 21
Septembrie cu sediul în Rm. Vâlcea, a fost eliberată de că tre Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură, cu
încă lcarea unor prevederi legislative. Ca să ﬁe mai pe înțeles pentru. pescarii noștri A.P.P.R. înseamnă Asociația
Pescarilor Profesioniști din România. Acum nu știu care dintre D-voastră veți înțelege profesionalismul plasărilor,
că asta făceau dânșii, pescuiau cu plasele într-un așa zis cadru legal. Ca urmare a acțiunii întreprinse de că tre
A.P.S. PROFISH Vâlcea și a sesizării făcută de Federația Națională a Pescarilor Sportivi din România, atât că tre,
Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură, cât și că tre Compania Națională de Administrare a Fondului
Piscicol, am primit răspuns formulat că tre asociația noastră interesată în acest domeniu, prin adresa nr. 7083 /
31. 08. 2006, din care reiese faptul că autorizația emisa asociației „profesioniste” mai sus amintite a fost
retrasă. Răspuns pe care îl punem la dispoziția redacției ziarului D-voastră pentru a-l publica ca să știe toți
pescarii sportivi din județul Vâlcea cine a făcut de fapt aceste demersuri și cui să mulțumească dacă s-a
întreprins ceva în direcția stopării pescuitului nesportiv pe apele județului nostru. țin foarte mult să subliniez
acest lucru, deoarece săptămâna trecută am văzut la o televiziune locală în cadrul unei emisiuni de pescuit
unde președintele A.G.V.P.S. Vâlcea, D-nul Zamﬁrescu, cel care a fost primar al orașului Rm .Vâlcea,
împăunându-se cu rezultatele obținute din munca noastră. Să ﬁe clar că această luptă și rezultatele ei sunt
datorate asociației și Federației noastre și atât. A.J.V.P.S. Vâlcea nu are nici o legătură cu suspendarea
autorizației plasărilor! Totodată acest personaj, care nu are nimic comun cu funcția pe care o ocupă în cadrul
asociației susnumite, a făcut o serie de aﬁrmații cum că asociația pe care o prezidează ar ﬁ posesoarea unor
contracte de concesionare pe apele râului Olt. Pentru a clariﬁca o dată pentru totdeauna acest aspect am făcut
apel la Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură , să ne aducă la cunoștință dacă există așa ceva, deși
știam că o dată cu începutul acestui an s-au anulat toate contractele de concesionare existente în domeniu,

chiar și cele din Delta Dunării. Răspunsul nu a întârziat să apară și ni s-a conﬁrmat, că nu există și nici nu va
exista un contract de concesionare în acest sens. Și ca toate aceste aﬁrmații ale președintelui A.J.V.P.S. Vâlcea,
fac parte din „campania de dezinformare practicată de asociațiile aﬁliate A.G.V.P.S. România, care se văd
confruntate cu noile asociații de pescuit sportiv” citat din adresa Agenției Naționale pentru Pescuit și
Acvacultură. Deci, s-a conﬁrmat încă o dată, dacă mai era nevoie, că persoana în cauză nu urmărește decât să
facă o concurență neloială, de care spuneam la început, și Continuă să abuzeze de răbdarea noastră prin
inexactitățile pe care le emană. Sper ca nu cumva să-i mai vină și ideea să candideze iar la funcția de primar al
orașului. Spun asta pentru că ceea ce a arătat pe acest post de televiziune locală nu a fost decât o campanie
electorală ieftină și plină de o laudă bazată pe aﬁrmații total ireale. Chestii de doi bani, care nu pot prinde bine
unei persoane decente, cum se pretinde d-nul aﬂat în cauză. Sper să revină la același post de televiziune și dacă
este cinstit și are demnitate, să-și ceară scuze și să reconsidere aﬁrmațiile făcute, dar dacă lucrurile ar ﬁ stat la
un nivel ca și cel al pretențiilor personale nu s-ar ﬁ pretat la astfel de aﬁrmații.
2. Ce prejudicii considerați că au fost aduse asociației Proﬁsh?
– PROFISH, este o asociație care se clădește, este în formare și se confruntă cu toate aceste vicisitudini care nu
vor face altceva decât să că lească asociația, să ne facă să devenim imuni și să devenim mult mai pragmatici în
toate acțiunile noastre. Ca prejudicii ce pot ﬁ materializate, avem de ordin material, deoarece marea majoritate
a pescarilor care ar ﬁ dorit să devină membrii asociației noastre, nu au făcut acest pas, deoarece s-au simțit
amenințați de că tre atitudinea personalului A.J.V.P.S. Vâlcea, și sub amenințarea acestora au cedat împotriva
voinței lor. Este un prejudiciu material și moral care a fost adus pescarilor vâlceni în primul rând și în ultimul
rând asociației noastre. Sunt convins că PROFISH se bucură de o imagine foarte curată și sunt convins că timpul
va rezolva această problemă, oamenii vor că păta încredere în noi și vor veni spre asociația noastră și vor ﬁ
lângă noi pentru a ne ajuta să trecem peste toate problemele apărute. Sute de pescari ne contactează și ne cer
amănunte despre modalitățile de înscriere în PROFISH.
3. În ce fel întelege A.P.S. PROFISH să lupte împotriva acestor abuzuri ale foștilor și actualilor
protejați ai sistemelor inventate de comuniști ?
– Așa cum s-a văzut și din cele expuse anterior, ne bazăm pe o justiție care a început să funcționeze. Vom
acționa în justiție toate acțiunile care ne vor aduce prejudicii și vă informăm că deja una s-a conturat. Cei ce
sunt dispuși să încalce legea în orice formă, indiferent de mărimea personalității care face acest abuz vor ﬁ
sponsorii noștri. Odată pornită aceasta acțiune, sunt sigur că cei ce vor mai avea chef să se joace cu focul vor
deveni mult mai atenți și se vor rezuma la lucruri exacte și care nu pot aduce prejudicii concurentului care-și
vede de treaba lui.
4. Ce ﬁnalitate credeți că vor avea toate aceste lucruri?
– Finalitatea este una singură. Vor nu vor, noi vom exista și ca atare până când se vor desﬁința, A.J.V.P.S.-urile
acestea vor ﬁ obligate să conviețuiască și să învețe să ﬁe loiali.
5. Vreți să spuneti, că A.J.V.P.S.-urile se vor desﬁința?
– Eu nu spun acest lucru, eu îl constat și dacă veți citi articolele ce au apărut deja în revista Aventuri la Pescuit

a grupului Academia Cațavencu, veți înțelege că A.J.V.P.S.-urile sunt în pericol de desﬁințare. Au fost ilegal
constituite ți acum vor să stabilească regulile jocului. Articolele nu sunt semnate de mine, așa că „¦. Mi-a venit
să râd când am primit citația pentru a mă prezenta la procesul intentat de A.J.V.P.S. Vâlcea împotriva Proﬁsh. În
citație A.J.V.P.S. Vâlcea se identiﬁca cu numărul de cont! Oare este posibil așa ceva? La jumătatea acestei luni
voi ﬁ prezent la București, la Curtea Constituțională, unde se va judeca aceasta cauza. Sunt convins că nu există
nici o instanță în România, cel puțin la ora asta, care să dea un verdict pe placul A.J.V.P.S. și care să elimine
concurența și să facă posibilă reapariția monopolului. În opinia mea procesul este din start pierdut de cei ce l-au
intentat. Dar existî proceduri prin care se urmărește tragerea de timp și tergiversarea problemei, însă boala
lungă este moarte sigură.
5. Ce proiecte de viitor aveți?
– Am uitat să spun mai devreme despre câteva activități care ne-au ridicat prestigiul cum ar ﬁ activitatea
competițională și activitatea legislativă prin contribuții de mare valoare la noua Lege a pescuitului. Ca să ﬁu
sincer avem o mulțime de programe. Primul se va desfășura în luna octombrie și va consta printr-o activitate
competițională de excepție, altul va ﬁ poate ceva mai repede cam pe la jumătatea lunii, când vom ﬁ convocați
la ministerul de resort pentru stabilirea formei ﬁnale a Legii pescuitului ce va urma calea legală până la
promulgare. Un program este ceva mai complex și de durată mai lungă se referă la colaborarea pe care am
stabilit-o cu F.I.P.S.A.S.-ul din Italia unde am fost invitat în luna iulie și unde pe lângă faptul că am asistat în
calitate de invitat la competiția Finală Italiei la individual, am stabilit o mulțime de alte legături și am inițiat
activități ce urmează să le desfășurăm împreună cu colaboratorii noștri din Occident, unele începând chiar din
acest an, altele în etape. Vom pune la dispoziția cititorilor dvs. toate rezultatele obținute în activitatea noastră la
modul netrucat. În ﬁnal țin să mulțumesc din suﬂet redacției ziarului dvs. pentru posibilitatea de a avea un drept
la replică și pentru deschiderea de care a dat dovada în încercarea de a ține legătura între realitate și pescarul
vâlcean.
Bogdan Popescu

