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MINUTA 

Întâlnirii Comitetului Executiv al CCMN 
Din data de 29 septembrie 2021 

La data de 29 septembrie 2021, în România, mun. Constanța, hotel Continental Forum a avut 

loc o întâlnire a Comitetului Executiv al Asociației, iar prin intermediul online s-au conectat și o 

parte din membrii și invitații întâlnirii. Ordinea de zi a fost următoarea  

Pct. 1. Deschiderea ședinței de către Președintele CCNM, alegerea unui președinte al întâlnirii, unui 

secretar pentru redactarea minutei și unui numărător al voturilor. 

Pct. 2. Stabilirea locului, datei, orei și ordinii de zi pentru Adunarea Generală a CCNM; 

Pct. 3. Propuneri pentru întâlniri în 2022. Subiecte pentru Grupurile de lucru; 

Pct. 4. Prezentarea proiectului de buget pentru anul 2022; 

Pct. 5. Propuneri și comentarii cu privire la Programul de lucru în anul 2022; 

Pct. 6. Discuții privind starea financiară a CCNM. Cotizații de membru achitate pentru 2021. 

Pct. 7. Discuție privind cererea de aderare depusă;  

Pct. 8. Comentarii privind eventualele modificări în Statutul CCMS care urmează să fie propuse 

Adunării Generale; 

Pct. 9. Altele; 

Au participat la întâlnire prin videoconferința: dna Mihaela Velinova din Ministerul Agriculturii, 
Alimentației și Silviculturii, dna Mihaela Crețeanu – ANPA, mun. Constanța.  

La pct. 1 de pe ordinea de zi: Ședința a fost deschisă de președintele CCMN dr. Yordan 
Gospodinov. Este întrunit cvorumul necesar. Au fost prezenți opt din cei zece membri ai 
Consiliului de Administrație. Ca președinte al ședinței a fost propus dl Yordan Gospodinov, iar 
penru redactarea minutei și numărarea voturilor – dna Elena Peneva.  

Propunerea a fost supusă votului: Votat PENTRU - 8 voturi. 

La pct. 2 de pe ordinea de zi: S-a propus ca Adunarea Generală a CCMN să aibă loc la data de 
24 noiembrie 2021, începând cu ora 10.30, în orașul Pomorie, în „Grand Hotel Pomorie”, iar în 
cazul agravării situației epidemiologice și restricțiilor impuse cu privire la deplasarea, să aibă loc 
în format fizic la ambele birouri – în Varna pentru membrii bulgari ai CCMN, iar în Constanța – 
pentru membrii români ai CCMN prin videoconferința între cele două birouri, cu următoarea 
ordine de zi: 
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Pct. 1. Deschiderea adunării, alegerea unui președinte al ședinței, secretar pentru 
redactarea minutei și numărător al voturilor. 

Pct. 2. Adoptarea programului de lucru CCMN pentru anul 2022. 

Pct. 3. Adoptarea bugetului pentru 2022. 

Pct. 4. Stabilirea cuantumului cotizației de membru către CCMN pentru 2022; 

Pct. 5. Alegerea unui auditor statutar; 

Pct. 6. Altele; 

Propunerea astfel formulată a fost supusă la vot: Votat PENTRU - 8 voturi. 

La pct. 3 de pe ordinea de zi: În continuare: prezentarea de către Secretariat a propunerilor 
pentru subiectele grupurilor de lucru, pe care să le abordeze CCMN în 2022: 

Grupuri de lucru: 

GL 1 - Selectivitatea uneltelor de pescuit 

GL 2 - Impactul schimbărilor climatice asupra pescuitului 

GL 3 - Acvacultura în Marea Neagră 

GL 4 – Amenajarea spațiului maritim 

GL 5 - Pescuitul de agrement 

GL 6 – Condițiile de muncă în domeniul pescuitului 

Focus grupuri: 

FG 1 - Pescuitul la scară mică 

FG 2 – Pescuitul rechinului 

FG 3 – Pescuitul rapanei  

FG 4 - Capturile accidentale ale speciilor protejate 

În continuare, au avut loc discuții cu privire la subiectele grupurilor de lucru 

Dl Todor Georgiev a propus ca CCMN să organizeze un focus grup separat pentru a stabili o 

legătură cu Organizația de Cooperare Economica la Marea Neagră și să lucreze pe acest subiect. 

Propune, de asemenea, un focus grup separat care să se ocupe de biodiversitate.  

Dl Marian Paiu a comentat ca nu este nevoie de un focus grup separat pentru a stabili o legătură 

cu Organizația de Cooperare Economica la Marea Neagră, întrucât Statutul CCMN prevede ca 

acesta poate colabora cu diverse instituții și organizații. În ceea ce privește tema biodiversității, 

aceasta poate fi inclusă în GL 1 - Selectivitatea uneltelor de pescuit, și în FG 4 - Capturi 

accidentale ale speciilor protejate. 

La pct. 4 de pe ordinea de zi: Doamna Ivelina Balanova a prezentat varianta de lucru a Bugetului 
CCMN pentru 2022, în care numărul stabilit de întâlniri rămâne același ca în 2021. Este prevăzut 
ca unele dintre aceste întâlniri să aibă loc online. S-a comentat, de asemenea, posibilitatea 
efectuării unui audit extern al CCMN de către CE, lucru pentru care trebuie să se asigure resurse 
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bugetare. A fost luată decizia de a transmite întrebarea către CE, dacă va efectua un astfel de 
audit și cât ar costa. Varianta finală a bugetului va fi trimisă membrilor CCMN înainte de ședința 
Adunării Generale.  

La pct. 5 de pe ordinea de zi: Comentarii cu privire la un program de lucru provizoriu al CCMN 
întocmit de Secretariat, urmând să fie transmis membrilor CCMN înainte de ședința Adunării 
Generale 

La pct. 6 de pe ordinea de zi: urmează discuții privind cotizațiile de membru achitate către 
CCMN și comentarii cu privire la faptul că unele organizații nu își plătesc obligațiile în mod 
regulat. 

Dl Daniel Buhai și-a exprimat opinia că acei membri care nu își achită cotizațiile nu ar trebui să 
aibă dreptul la vot. 

A fost propus ca toate organizațiile să își plătească cotizația de membru pentru anul 2021 până 
la data de 17.11.2021. 

Propunerea astfel formulată a fost supusă la vot: Votat PENTRU - 8 voturi. 

La pct. 7 de pe ordinea de zi: Consiliul de administrație a deliberat asupra cererii de aderare a 
ONG-ului „Institut de Strategii Regionale” [„Институт за Регионални стратегии”], Burgas, cu 
președinte dl Pavel Marinov Marinov.  

S-a procedat la votul candidaturii ONG-ului „Institut de Strategii Regionale” pentru aderare ca 
membru la Adunarea Generală a CCMN: Votat PENTRU - 8 voturi. 

La pct. 8 de pe ordinea de zi: urmează comentarii privind corectarea unor erori în Statut, ci nu 

modificări. 

La pct. 9 de pe ordinea de zi: dl Daniel Buhai și-a exprimat opinia că alegerea unui nou consiliu 
de administrație, a președintelui și secretarului general al CCMN ar trebui făcută în noiembrie 
2021 pentru a respecta art. 17 pct. 2. din Statut și art. 33 pct. 1.  

Dl Todor Georgiev: în conformitate cu legislația bulgară, actualul președinte a fost înscris în luna 
mai 2019 și ar trebui să își îndeplinească mandatul de 3 ani până în mai 2022. 

Urmează propunerea să fie adaugat un punct la ordinea de zi a Adunării Generale din 
24.11.2021 pentru alegerea consiliului de administrație, președinte și secretar general al 
CCMN, dacă acest lucru nu contravine Legii privind persoanele juridice fără scop patrimonial 
/ZYULNTS/ și Statutului CCMN înainte de expirarea mandatului de trei ani al Consiliului de 
administrație, de la data înscrierii în Agenția de Înregistrări. 

Propunerea astfel formulată a fost supusă la vot: Votat PENTRU - 7 voturi, ÎMPOTRIVĂ – 1 vot 
(dl Todor Georgiev). 

Ședința a fost declarată închisă. 
 
Minuta a fost redactată de dna Elena Peneva. 
 
Președintele CCMN – dr. Yordan Gospodinov.  
 


