
 
PARLAMENTUL  ROMANIEI 

CAMERA  DEPUTATILOR 
 

 
 

 
 

BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

 

  Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind 

pescuitul şi acvacultura, trimis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice şi Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 

pentru examinare pe fond, cu adresa nr. Plx. 869 din 9 decembrie 2015. 

 

 

     PREŞEDINTE,                                                 PREŞEDINTE, 

 
   Nini SĂPUNARU                                  Carmen Ileana MOLDOVAN 
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alimentară şi servicii  

specifice  
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PARLAMENTUL  ROMANIEI 

CAMERA  DEPUTATILOR 
 

 
 

RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au 
fost sesizate, spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura, transmisă cu adresa nr. Plx. 869/2015  din 9 
decembrie 2015 şi înregistrată cu nr.4c-4/654/10.12.2015, respectiv cu nr. 
4c-27/89/10.12.2015. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa  din 8 decembrie 2015, cu respectarea prevederilor 
articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 

La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere 
avizul favorabil al Consiliul Legislativ (nr. 1035/01.10.2015) şi avizul 
favorabil  al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (22.12.2015). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisiile au examinat propunerea legislativă 
menţionată mai sus, în şedinţe separate. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a examinat propunerea legislativă în şedinţa din 16 februarie 2016.  

La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 33 deputaţi, 
din totalul de 35 de membri. 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 5 aprilie 2016.  

La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 18 
deputaţi, din totalul de 20 de membri.  

La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitată, în 
conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, doamna  Erika Stanciu,  secretar de stat în Ministerul Mediului 
Apelor şi Pădurilor. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii comisiilor, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună 
plenului Camerei Deputaţilor respingerea  propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura din următoarele  motive: 

- captura de exemplare sub limita minimă a dimensiunii admisă la 
pescuit poate genera dezechilibre faunei piscicole. 

- posibilitatea de a determina procentul limită admis în general este 
subiectiv. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă  
face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 
                 Nini SĂPUNARU                  

PREŞEDINTE 
 

Carmen Ileana MOLDOVAN 
 
 

SECRETAR, 
 

       Costel ŞOPTICĂ   

              SECRETAR, 
 

Vasile Daniel SUCIU 
 

 
 
 
 

Consilier parlamentar, Consilier parlamentar, 
Ionuţ Milanovici dr.  Gabriela Amalia  Ciurea 
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