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Către,

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR

Vă înaintăm, raportul comun asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura trimis Comisiei pentru mediu şi
echilibru ecologic şi Comisiei pentru agricultură silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice PLx132/2017 din 20 februarie 2017.

PREŞEDINTE,
Alexandru STĂNESCU

PREȘEDINTE,
Ion CUPĂ
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară și
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Nr.4c-27/286

RAPORT

COMUN

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
În conformitate cu prevederile art.95 și art.115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru
mediu şi echilibru ecologic și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere, pe fond, în
procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi
acvacultura, transmis cu adresa nr. PLx-132 din 20 februarie 2017 şi
înregistrat la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și
servicii specifice sub nr.4c-4/79 din 21 februarie 2017, respectiv la Comisia
pentru mediu şi echilibru ecologic sub nr.4c-27/60 din 21 februarie 2017.
Conform prevederilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României,
republicată şi ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este
Cameră Decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de
lege în şedinţa din 13 decembrie 2017.
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere
avizul favorabil al Consiliului Legislativ (1168/18.11.2016) și avizul favorabil
al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului (4c6/88/28.02.2017).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008, urmărindu-se
reglementarea unor aspecte referitoare la asigurarea concordanţei cu
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terminologia de specialitate din Regulamentele Uniunii Europene, precum şi
clarificarea regimului juridic al unor terenuri preluate de la Administraţia
Domeniilor Statului, aflate în domeniul public sau privat al statului.
La dezbaterea proiectului de lege au participat în calitate de invitați, în
conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat în cadrul
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și domnul Istrate Ștețco, secretar de
stat în Ministerul Apelor și Pădurilor.
Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și
servicii specifice, respectiv ai Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic au
examinat proiectul de lege sus menționat în ședința din 7 martie 2018.
La lucrările comisiei si-au înregistrat prezenta un număr de 25 deputați,
membri ai Comisiei pentru agricultură, respectiv 11 deputați, din total de 16
membri ai Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic.
În urma examinării proiectului de lege, a punctelor de vedere transmise
de Consiliul Legislativ şi comisia avizatoare, membrii celor două comisii au
hotărât, în unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor
adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura cu
amendamentele admise redate în anexa nr. 1 și amendamentele respinse redate
în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezentul raport.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face
parte din categoria legilor ordinare.
PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Alexandru STĂNESCU

Ion CUPĂ

SECRETAR,

SECRETAR,

Dan CIOCAN

Farago Petru

Consilier parlamentar, Alexandra Simionel

Consilier parlamentar, Alina Alexandriu

3

Anexa nr.1
I. AMENDAMENTE ADMISE

Nr.
crt.
0

1.

Text Ordonanță de urgență
85/2016

Text Senat

1

2

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
nr. 85 din 23 noiembrie
2016 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului
nr. 23/2008 privind
pescuitul şi acvacultura

Lege
privind aprobarea
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ
nr. 85/2016 pentru
modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 23/2008
privind pescuitul şi
acvacultura
Articol unic .- Se aprobă
Ordonanţa
de
urgenţă
a
Guvernului
nr.85
din
23
noiembrie
2016
pentru
modificarea
şi
completarea
Ordonanţei
de
urgenţă
a
Guvernului nr. 23/2008 privind
pescuitul
şi
acvacultura,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 957 din
28 noiembrie 2017.

2.

-----------------

3.

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 23/2008
privind
pescuitul
şi
acvacultura,
publicată
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 180 din 10 martie

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
3

Motivarea amendamentelor
4

Nemodificat

Articol
unic
.Se
aprobă
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.85 din 23 noiembrie 2016
pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei
de
urgenţă
a
Guvernului nr. 23/2008 privind
pescuitul şi acvacultura, publicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 957 din 28 noiembrie
2017, cu următoarele modificări
și completări:

Nemodificat

-------
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2008, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.
317/2009, cu modificările şi
completările
ulterioare,
se
modifică şi se completează
după cum urmează:
4.

------

5.

----------

1. La articolul 1 alineatul (2),
litera l) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

1.La
articolul
I,
inaintea
punctului 1 se introduce un nou
punct cu următorul cuprins:
„La articolul 1 alineatul (2),
după litera e) se introduce o
nouă literă, litera
e1), cu
următorul cuprins:
„e1) lacuri în care se practică
acvacultura.””
2. La articolul I punctul 1, litera
l) a alineatului (2) al articolului
1 se modifică și va avea
următorul cuprins:
“l) concesionare, închiriere sau
privatizare
în
domeniul
piscicol;”

"l)concesionarea/închirierea în
domeniul piscicol;"

------------

Autor: Comisia pentru mediu și
echilibru ecologic

Din
punct
de
vedere
instituțional ANPA operează
ca proprietar de facto în
numele statului deși are
numai atribuție de control.
Atâta timp cât legislația în
vigoare
în
domeniul
privatizării
recunoaște
agentului
economic
posibilitatea unui volum de
investiții
în
activele
amenajării piscicole, prin
eliminrea acestei prevederi
dintre atribuțiile ANPA, se
blochează practic integrarea
în circuitul economic al
acestor amenajări
prin
restricționarea accesului la
credite și asigurări. În cadrul
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POPAM există posibilitatea
ca agenții economici să
acceseze fondurile europene
prin aport în natură de până
la
50%
din
valoarea
solicitată prin proiect. În
acest moment există un vid
legislativ în ceea ce privește
finalizarea
procesului
de
privatizare
în
domeniul
piscicol
6.

7.

2.La articolul 1 alineatul (2),
după litera l) se introduc patru
noi litere, literele m)-p), cu
următorul cuprins:
"m) asigurarea, din pescuit şi
acvacultură,
a
resurselor
alimentare reprezentate de
peşte
şi
alte
vieţuitoare
acvatice;
n) sprijinirea organizaţiilor de
producători pentru dezvoltarea
durabilă a activităţilor de
pescuit şi acvacultură;
o) promovarea unei politici
favorabile
incluziunii
şi
dezvoltării
echilibrate
a
zonelor de pescuit;
p) punerea în aplicare a
politicii maritime integrate a
Uniunii
Europene
într-o
manieră complementară faţă
de politica de coeziune şi de
politica comună în domeniul
pescuitului."
3.La articolul 2, punctul 1 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:

Nemodificat

-----------

Nemodificat
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8.

"1. acvacultură - creşterea sau
cultivarea
de
organisme
acvatice
utilizând
tehnici
destinate creşterii producţiei
organismelor în cauză peste
capacitatea
naturală
a
mediului, într-un cadru în care
organismele respective rămân
proprietatea unei persoane
fizice sau juridice pe întreaga
perioadă de creştere/cultivare
şi recoltare;"
4.La articolul 2 punctul 2,
după litera f) se introduce o
nouă literă, litera g), cu
următorul cuprins:
"g) active piscicole - diguri,
călugări, staţii de pompare,
instalaţii de alimentare cu apă,
instalaţii de evacuare a apei,
canale de alimentare a apei,
canale de evacuare a apei,
canale drenoare, hale de
incubaţie
şi
creştere
a
puietului, hale de creştere a
peştelui de consum, centre
administrative,
unităţi
de
procesare primară, magazin
de vânzare în cadrul fermei de
acvacultură, magazii de furaje,
magazii
de
depozitare
materiale şi unelte pescăreşti,
precum şi alte construcţii
aferente
unei
ferme
de
acvacultură care sunt necesare
asigurării
funcţionalităţii
acesteia;"

-----------

Nemodificat
----------
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3. La articolul I, după punctul 4
se introduce un nou punct,
punctul
41
cu
următorul
cuprins:
«41. La articolul 2 punctul 2,
după litera g) se introduce o
nouă
literă,
litera
h),
cu
următorul cuprins:
„h)
amenajarea
agropiscicolă - incintă îndiguită în
care
se
desfăşoara
atât
activitate de piscicultură, cât şi
de cultură a cerealelor şi/sau
de
creştere
a
animalelor,
fiind
activitatea
piscicultura
principală.”»

9.

Autor: Deputat PSD- Lucian-Eduard
Simion

Necesitatea
definirii
amenajarii in care se
poate
desfasura
legal
activitate de piscicultura
si de cultura a cerealelor
eventual
si
cresterea
animalelor rezulta din
starea in care se afla
majoritatea amenajarilor
piscicole din DD aprox
40.000
ha
cu
infrastructura
pentru
piscicultura in mare parte
deteriorata si care nu
permite desfasurarea in
totalitate
a
acestei
activitati .
Definirea ne ajuta sa
asiguram
aceleasi
facilitati create pentru
cultura de cereale si in
aceste amenajari care nu
permit acordarea lor daca
sunt
incadrate
la
amenajari piscicole.

10.

5.La articolul 2, punctele 6,
10, 11, 13 şi 14 se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
"6. capacitate de pescuit tonajul unei nave exprimat în

Nemodificat
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GT (tonaj brut) şi puterea
acestuia exprimată în kW
(kilowaţi), astfel cum sunt
definite la art. 4 şi 5 din
Regulamentul Consiliului (CEE)
nr. 2.930/86 din
22
septembrie 1986 de definire a
caracteristicilor
vaselor
de
pescuit;
.....................................
10. efort de pescuit - produsul
capacităţii şi activităţii unei
nave de pescuit; în cazul unui
grup de nave este suma
eforturilor de pescuit ale
tuturor navelor din grup;
11. exploatare durabilă exploatarea
resurselor
acvatice vii prin metode şi
procedee care să asigure
productivitatea
şi
biodiversitatea pe termen lung
a
ecosistemelor
acvatice
naturale;
.....................................
13.
inspector
piscicol
persoana din cadrul Agenţiei
Naţionale pentru Pescuit şi
Acvacultură
cu
drept
de
inspecţie şi control privind
respectarea
normelor
naţionale şi politicii comune în
domeniul pescuitului;

-----------
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11.

12.

14. jurnal de pescuit registrul
aflat
la
bordul
navelor/ambarcaţiunilor
de
pescuit comercial, în care sunt
înregistrate zilnic activităţile
de
pescuit
şi
capturile
realizate, cu clasificarea lor pe
specii;
6.La articolul 2, după punctul
181 se introduc două noi
puncte, punctele 182 şi 183, cu
următorul cuprins:
"182.
pescuit
recreativ
activităţi
necomerciale
de
pescuit care exploatează
resursele acvatice vii în scop
recreativ sau sportiv;
183.
pescuit
comercial
activităţi
de
exploatare
comercială
a
resurselor
acvatice vii din habitatele
piscicole naturale;"
7.La articolul 2, punctele 23,
27, 271, 28, 30, 37 şi 43 se
modifică şi vor avea următorul
cuprins:
"23.
prelucrare
peşte
procesul prin care peştele a
fost
pregătit
pentru
comercializare.
Aceasta
include filetarea, ambalarea,
punerea
în
conserve,
congelarea,
afumarea,
sărarea,
prepararea,
marinarea,
uscarea
sau
pregătirea
peştelui
pentru

------------

4.La articolul I, punctul 6,
punctul 182 al articolului 2 se
modifică și va avea următorul
cuprins:
„182. pescuit recreativ - activităţi
necomerciale de pescuit pentru
utilizarea resursele acvatice vii în
scop recreativ;”

Pentru rigurozitate.

Nemodificat

Nemodificat

------------
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comercializare în orice altă
manieră;
.....................................
27.
pescar
comercial
persoană
autorizată
să
desfăşoare
activităţi
de
exploatare
comercială
a
resurselor acvatice vii din
habitatele piscicole naturale;
271.
pescar
recreativ
persoana fizică deţinătoare a
unui
permis
de
pescuit
recreativ;
28. licenţă de pescuit documentul
care
conferă
titularului dreptul, astfel cum
este determinat de normele
naţionale, de a utiliza o
anumită capacitate de pescuit
în scopul capturării resurselor
acvatice vii. Aceasta conţine
cerinţele
minime
privind
identificarea,
caracteristicile
tehnice şi echiparea unei
nave/ambarcaţiuni de pescuit
comercial;
.....................................
30. permis de pescuit documentul
individual
şi
netransmisibil prin care se
atestă dreptul de pescuit al
unei persoane fizice;
.....................................
37. plasă de pescuit tip
monofilament - reţea din plasă
formată dintr-un singur fir
polimeric netorsionat;
.....................................
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13.

43.
braconaj
piscicol
activitate ilegală care constă în
pescuitul
fără
licenţă,
autorizaţie
sau
permis,
pescuitul
în
perioada
de
prohibiţie sau în zone interzise
pescuitului ori pescuitul cu
unelte interzise al peştilor şi al
altor vieţuitoare acvatice vii
din
habitatele
piscicole
naturale;"
8.La articolul 4, alineatul (3)
se
modifică
şi
va avea
următorul cuprins:
"(3) Agenţia Naţională pentru
Pescuit şi Acvacultură are
următoarele atribuţii:
a)
administrează
resursele
acvatice vii din habitatele
piscicole
naturale
ale
României, cu excepţia celor
din Rezervaţia Biosferei «Delta
Dunării»,
care
sunt
administrate de Administraţia
Rezervaţiei Biosferei «Delta
Dunării», în colaborare cu
autorităţile
administraţiei
publice locale din Rezervaţia
Biosferei «Delta Dunării», în
condiţiile legii;
b) exercită, în numele statului,
prerogativele
dreptului
de
proprietate asupra terenurilor
cu
destinaţie
agricolă
aparţinând domeniului privat

Nemodificat

----------
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al statului, pe care se află
amplasate
amenajările
piscicole;

-------------

c) administrează terenurile pe
care
sunt
amplasate
amenajările
piscicole
aparţinând domeniului public
al statului, inclusiv lacurile de

---------

5.La articolul I punctul 8, după
litera b) a alineatului (3) al
articolului 4 se introduce o
nouă literă, litera b1), cu
următorul cuprins:
„b1)
privatizează
societățile
comerciale cu profil piscicol și
amenajările piscicole pe care le
are
în
portofoliu,
în
conformitate
cu
prevederile
Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea
societăților
ce
dețin în administrare terenuri
proprietate publică și privată a
statului cu destinație agricolă și
înființarea Agenției Domeniilor
Statului, cu modificările și
completările
ulterioare,
cu
privire la vânzarea acțiunilor și
activelor;”

6. La articolul I, punctul 8,
litera c) a alineatului (3) al
articolului 4 se modifică și va
avea următorul cuprins:
“c) administrează terenurile pe
care sunt amplasate amenajările
piscicole aparţinând domeniului
public al statului inclusiv lacurile de
acumulare și lacurile care au
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acumulare care au drept
folosinţă unică piscicultura,
prin derogare de la prevederile
art. 4 alin. (2) din Legea
apelor
nr. 107/1996,
cu
modificările şi completările
ulterioare, şi de la prevederile
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.107/2002
privind
înfiinţarea
Administraţiei
Naţionale
«Apele Române», aprobată cu
modificări
prin
Legea
nr.404/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;

d)
elaborează
studii
de
oportunitate,
conform
prevederilor legale în vigoare,
pe baza cărora se hotărăşte
modalitatea
de
concesionare/închiriere
a
terenurilor
pe
care
sunt
amplasate amenajări piscicole;
e)
încheie
contracte
de
concesiune,
contracte
de
închiriere, contracte de arendă
şi asociere în participaţiune, în
vederea exploatării terenurilor
pe
care
sunt
amplasate

------------

drept folosinţă unică piscicultura,
prin derogare de la prevederile art.
4 alin. (2) din Legea apelor
nr. 107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare, şi de la
prevederile Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 107/2002 privind
înfiinţarea Administraţiei Naţionale
«Apele Române», aprobată cu
modificări prin Legea nr.404/2003,
cu modificările şi completările
ulterioare;”

Autor: Comisia pentru mediu și
echilibru ecologic și Comisia pentru
agricultură

Nemodificat

Nemodificat
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amenajări piscicole, precum şi
a
altor
terenuri
aferente
acestora, din domeniul public
şi privat al statului, cu
excepţia celor de pe teritoriul
Rezervaţiei Biosferei «Delta
Dunării»;

---------------

--------

7. La articolul I, punctul 8, după
litera e) a alineatului (3) al
articolului 4 se introduce o
nouă literă, litera e1), cu
următorul cuprins:
„e1) terenurile pe care sunt
amplasate
amenajările
piscicole, precum și terenurile
aferente acestora, din domeniul
public/privat al statului, vor fi
atribuite
direct
spre
concesionare investitorilor care
au cumpărat acțiuni sau active
ce
implică
necesitatea
exploatării
unui
teren
cu
destinație
agricolă,
cu
obligativitatea
menținerii
obiectului
de
activitate
al
exploatării
piscicole
pe
perioada concesionării.”
Autor: deputat PNL Tinel Gheorghe
8.La articolul I punctul 8, litera
f),
a
alineatului
(3)
al
articolului 4 se modifică și va
avea următorul cuprins:

15

f)
concesionează/închiriază
lacurile de acumulare care au
folosinţă unică piscicultura, în
conformitate cu prevederile
legale în vigoare;
*
g) elaborează caietele de
sarcini,
în
vederea
concesionării;
h) colaborează cu ministerele
şi organele de specialitate, cu
autorităţile
administraţiei
publice locale şi cu alte
organisme
interne
şi
internaţionale
implicate
în
activităţile
de
pescuit
şi
acvacultură;
i)
elaborează
reglementări
privind
funcţionarea
pieţei
produselor
de
pescuit
şi
acvacultură;
j) eliberează autorizaţii de
pescuit
în
scop
ştiinţific
persoanelor juridice care au ca
obiect de activitate cercetarea
în domeniul vizat de prezenta
ordonanţă de urgenţă, în
conformitate cu prevederile
Ordonanţei
Guvernului
nr. 57/2002 privind cercetarea
ştiinţifică
şi
dezvoltarea
tehnologică,
aprobată
cu
modificări şi completări prin

„f)
concesionează/închiriază
lacurile de acumulare și lacurile
care au folosinţă unică piscicultura,
în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;”

Nemodificat
----------
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Legea
nr. 324/2003,
cu
modificările şi completările
ulterioare, pentru efectuarea
studiilor
de
evaluare
a
resurselor acvatice vii;
k)
organizează
seminare,
conferinţe,
dezbateri
şi
consultanţă piscicolă, asigură
şi supraveghează pregătirea
profesională de profil, prin
colaborare cu instituţiile de
învăţământ;
l) eliberează licenţe de pescuit
şi de acvacultură, autorizaţii şi
permise de pescuit;
m) pune în aplicare politica
comună
în
domeniul
pescuitului
în
sectorul
pescăresc din România, prin
colectarea,
gestionarea
şi
diseminarea datelor statistice,
în conformitate cu activităţile
prevăzute în programele de
colectare a datelor şi cu
prevederile legislaţiei Uniunii
Europene, precum şi prin
monitorizare,
inspecţie
şi
control;
n) realizează investiţii pentru
infrastructura
aferentă
administrării
patrimoniului
piscicol, precum şi alte tipuri
de investiţii specifice, stabilite
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de autoritatea publică centrală
responsabilă
de
sectorul
pescăresc;
o)
desfăşoară
orice
alte
activităţi
stabilite
de
autoritatea publică centrală
responsabilă de sectorul de
pescuit."

9. La articolul I punctual 8,
după litera o) a alineatului (3)
a articolului 4 se introduc două
noi litere, literele p) și q), cu
următorul cuprins:
„p) primește solicitări de
ajutor
de
stat,
verifică
eligibilitatea acestora și acordă
sprijin financiar producătorilor
din acvacultură și pescuit din
resursele bugetului de stat,
aprobate cu această destinație;
q) răspunde de aplicarea
regulilor de ajutor de stat în
domeniul
pescuitului
și
acvaculturii.”

--------------------------

14.

9.La articolul 4, după alineatul
(4) se introduce un nou
alineat,
alineatul
(5),
cu
următorul cuprins:
"(5) Structura, atribuţiile şi
funcţionarea
Comisiei
de
concesionare,
precum
şi
procedura
privind
concesionarea terenurilor pe

Autori: Comisia pentru mediu și
echilibru ecologic și Comisia pentru
agricultură
Nemodificat

------------

18

15.

16.

17.

care
sunt
amplasate
amenajările piscicole şi a altor
terenuri aferente acestora din
domeniul public al statului
sunt stabilite prin ordin al
ministrului
agriculturii
şi
dezvoltării rurale."
10. La articolul 9, alineatul (3)
se
modifică
şi
va avea
următorul cuprins:
"(3) Pe zona de pescuit
recreativ nu poate fi încheiat
decât un contract de utilizare a
resurselor acvatice vii în scop
recreativ."
11. La articolul 91, după
alineatul (3) se introduce un
nou alineat, alineatul (4), cu
următorul cuprins:
"(4) Este interzis pescuitul în
scop comercial sau recreativ
pe cursul unei ape curgătoare
în zona de 500 m aval de
baraj."
12.Articolele 23, 24 și 25 se
modifică şi vor avea următorul
cuprins:
"Art. 23.
(1) Pescuitul recreativ în
habitatele piscicole naturale se
practică în baza unui permis
de pescuit emis de către
beneficiarul contractului de
utilizare a resurselor acvatice
vii în scop recreativ.

Nemodificat
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(2) Condiţiile de practicare a
pescuitului recreativ, modelele
permiselor de pescuit în scop
recreativ în habitatele piscicole
naturale, precum şi modul de
eliberare
a
acestora
se
stabilesc
de
beneficiarii
contractelor de utilizare a
resurselor acvatice vii în scop
recreativ.

(3) În amenajările piscicole şi
în lacurile de acumulare pentru
care s-au eliberat licenţe de
acvacultură,
pescuitul
recreativ se poate practica
doar în condiţiile şi pe baza
regulilor
stabilite
de
deţinătorul
licenţei
de
acvacultură.
(4)
Permisul
de
pescuit
recreativ este valabil atât
pentru zonele pentru care
asociaţia al cărei membru este
a
încheiat
contracte
de
utilizare în scop recreativ a
resurselor acvatice vii, cât şi

10.La articolul I, punctul 12,
alineatul (2) al articolului 23 se
modifică și va avea următorul
cuprins:
”(2)Condiţiile
de
practicare
a
pescuitului
recreativ,
modelele
permiselor de pescuit în scop
recreativ în habitatele piscicole
naturale, precum şi modul de
eliberare
și
contravaloarea
permiselor se stabilesc prin
ordin al ministrului agriculturii
si dezvoltării rurale.”

Este necesară stabilirea
în mod unitar, la nivel
ministerial,
a
contravalorii
permiselor
de pescuit eliberate.

Autori: Magyar Lóránd-Bálint,
deputat UDMR
Deputat PNL – Nicolae Giugea
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pentru zonele pentru care alte
asociaţii
au
încheiate
contracte,
pe
bază
de
reciprocitate, fără a se depăşi
capacitatea anuală de pescuit
stabilită pe bază de studii
ştiinţifice de specialitate.
(5) Activitatea de pescuit
recreativ se practică în cadrul
fiecărei
asociaţii
în
baza
planului
de
management
pentru
pescuit
recreativ,
aprobat de Agenţia Naţională
pentru Pescuit şi Acvacultură.
(6) Asociaţiile de pescari
sportivi
legal
constituite,
înscrise în Registrul sportiv, în
conformitate cu prevederile
Legii
educaţiei
fizice
şi
sportului
nr. 69/2000,
cu
modificările şi completările
ulterioare,
pot
organiza
competiţii cu caracter sportiv.

11.La articolul I punctul 12,
alineatul (6) al articolului 23,
se abrogă.

12. La articolul I punctul 12,
după alineatul (6) al articolului
23 se introduc trei noi alineate,
alineatele (7)-(9), cu următorul
cuprins:
„(7) Organizațiile vânătorești

Prevederea
nu
face
obiectul
O.U.G.
nr.
23/2008 privind pescuitul
şi acvacultura.
Prevederea se regăsește
în Legea educaţiei fizice
şi sportului nr. 69/2000.

Conform
Legii
nr.

prevederilor
333/2003
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beneficiare ale contractelor de
utilizare a resurselor acvatice
vii în scop recreativ exercită pe
zonele de pescuit atribuite, prin
personal angajat specializat,
atestat şi avizat în conformitate
cu
prevederile
legii,
paza
resurselor
acvatice
vii,
controlul exploatării acestora,
verificarea
activităţilor
de
pescuit,
combaterea
braconajului
piscicol
şi
preîntâmpinarea distrugerii şi
degradărilor piscicole de orice
fel.
(8) Personalul de pază prevăzut
la alin. (7), dotat cu uniformă,
insignă şi armament de pază,
este
împuternicit
să
sancționeze
faptele
ce
constituie contravenții şi să
constate infracțiunile piscicole
prevăzute de prezenta lege.
(9)
În
timpul
exercitării
atribuţiilor
de
serviciu,
personalul
de
pază
este
asimilat
personalului
care
îndeplineşte
o
funcţie
ce
implică
exerciţiul
autorităţii
publice.”

privind paza obiectivelor,
bunurilor,
valorilor
şi
protecţia persoanelor, cu
modificările
şi
completările ulterioare.

Conform
prevederilor
Legii
nr.
333/2003
privind paza obiectivelor,
bunurilor,
valorilor
şi
protecţia persoanelor, cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
art.
12,
13,
14,
17.Conform prevederilor
art. 15 alin (1) și (2) din
Ordonanţa nr. 2/2001
privind regimul juridic al
contravenţiilor.

Autor: Comisia pentru agricultură
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Art. 24.
În scopul asigurării protecţiei
şi
conservării
resurselor
acvatice vii şi al evitării
conflictelor de interese dintre
activitatea
de
pescuit
comercial şi cea de pescuit
recreativ,
se
stabilesc
condiţiile pentru practicarea
pescuitului
recreativ
în
habitatele piscicole naturale,
astfel:
a) în apele curgătoare şi
stătătoare din zona montană,
cu o singură undiţă cu
maximum două cârlige sau cu
o lansetă;
b) în apele din zona colinară şi
de şes, pe tot cursul Dunării şi
pe braţele sale, în Delta
Dunării, cu maximum 4 undiţe
sau 4 lansete cu câte două
cârlige fiecare;
c) în apele teritoriale ale Mării
Negre, cu maximum două
undiţe, două lansete sau o
ţaparină, cu câte 10 cârlige
fiecare;
d) pescuitul salmonidelor în
apele de munte este permis
numai cu momeli artificiale;
e) în apele din zona colinară şi
de şes, pe Dunăre, în Delta

Nemodificat

23

Dunării şi în apele maritime,
un pescar sportiv poate reţine
din captură maximum 5 kg de
peşte/zi sau un singur peşte,
dacă greutatea lui depăşeşte 5
kg;
f) în apele de munte cu
salmonide se pot reţine de
către un pescar maximum 10
exemplare/zi, în total, din
speciile:
păstrăv
indigen,
păstrăv
curcubeu,
păstrăv
fântânel, lipan şi coregon.

Art. 25. - Asociaţiile de
pescari, precum şi forurile lor
de
reprezentare
la
nivel
naţional, constituite pentru
practicarea pescuitului în scop
recreativ, în conformitate cu
prevederile
Ordonanţei
Guvernului
nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii,
aprobată cu modificări şi
completări
prin
Legea
nr. 246/2005, cu modificările
şi completările ulterioare, vor
fi
luate
în
evidenţă
de
Ministerul
Agriculturii
şi
Dezvoltării
Rurale
şi
de
Ministerul Mediului, Apelor şi
Pădurilor, ca reprezentanţi ai

13.La articolul I punctul 12,
articolul 25 se modifică și va
avea următorul cuprins:
„Art.25. - Asociaţiile de pescari,
precum
şi
forurile
lor
de
reprezentare la nivel naţional,
constituite
pentru
practicarea
pescuitului în scop recreativ, în
conformitate
cu
prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000
cu privire la asociaţii şi fundaţii,
aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 246/2005, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, vor fi luate în evidenţă
de
Ministerul
Agriculturii
şi
Dezvoltării Rurale şi de Ministerul
Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca
reprezentanţi ai societăţii civile, în
vederea stabilirii de programe de
acţiuni şi proiecte comune pentru
conservarea
protejarea
si
repopularea
conformă
a
resurselor acvatice vii, programe

Se impune în mod
riguros
raționalizarea
pescuitului
în
scop
recreativ în habitatele
naturale, având în vedere
că
pescuitul
sportiv
exercită
un
efort
semnificativ
asupra
habitatelor
naturale.
Astfel,
este
necesară
introducerea unor măsuri
menite să conserve și să
mențină
populația
de
pește
și
habitatele
naturale.
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societăţii civile, în vederea
stabilirii
de programe de
acţiuni şi proiecte comune
pentru
conservarea
şi
protejarea resurselor acvatice
vii."

anuale care vor fi finanțate de
către asociațiile de pescari,
titulari ai dreptului de pescuit
recreativ
pe
sectoarele
de
habitate
piscicole
naturale
pentru care dețin contracte de
utilizare,
din
veniturile
rezultate
din
cotizațiile
membrilor asociației, aceste
acțiuni urmând sa fie avizate și
verificate de către specialiștii
din cadrul Agenției Naționale
pentru Pescuit si Acvacultură.”
Autori: Magyar Lóránd - Bálint,
deputat UDMR

18.

13. Articolul 26 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
"Art. 26
Politica sectorului pescăresc se
realizează prin măsuri privind:
a) exploatarea durabilă a
resurselor acvatice vii;
b) aplicarea unui management
performant pentru sectorul
pescăresc;
c) respectarea regulamentelor
Uniunii
Europene,
a
convenţiilor internaţionale şi a
acordurilor la care România
este parte;
d) administrarea capacităţii
flotei de pescuit şi susţinerea
infrastructurii de pescuit;
e) dezvoltarea acvaculturii;
f)
obţinerea
de
valoare

Deputat PNL – Nicolae Giugea
Nemodificat
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19.

20.

adăugată
prin
procesarea
produselor obţinute din pescuit
şi acvacultură;
g)
organizarea
pieţei
produselor pescăreşti;
h) concesionarea terenurilor
pe
care
sunt
amplasate
amenajările piscicole;
i)
stimularea
asocierii
pescarilor,
piscicultorilor,
procesatorilor şi comercianţilor
în
forme
asociative
cu
reprezentare la nivel local,
naţional şi internaţional;
j) sprijinirea cercetării în
sectorul pescăresc;
k)
controlul,
inspecţia
şi
colectarea de date statistice;
l)
colaborarea
la
nivel
european şi internaţional."
14. La articolul 35, alineatul
(2) se abrogă.
15. Articolul 36 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
"Art. 36
Prin
ordin
al
ministrului
agriculturii
şi
dezvoltării
rurale, la propunerea Agenţiei
Naţionale pentru Pescuit şi
Acvacultură,
în
scopul
exploatării
durabile
a
resurselor acvatice vii, se
stabilesc:
a) capacitatea flotei;
b)
numărul,
tipul
şi
selectivitatea
uneltelor
de
pescuit;

Nemodificat
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21.

22.

c) oprirea temporară sau
definitivă a activităţii anumitor
nave/ambarcaţiuni
de
pescuit."
16. La articolul 37, după
alineatul (2) se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu
următorul cuprins:
"(3) Excluderea din Fişierul
navelor şi ambarcaţiunilor de
pescuit se poate efectua ca
urmare a inactivităţii fără un
motiv bine întemeiat sau la
solicitarea proprietarului."
17. Articolele 43 şi 44 se
modifică şi vor avea următorul
cuprins:
"Art. 43
(1) Acvacultura cuprinde toate
activităţile
de
producţie
animală sau vegetală în medii
acvatice.
(2) Acvacultura se practică în
ferme de acvacultură şi în
ecosisteme
acvatice
amenajate,
cu
acordul
proprietarului/
administratorului acestora, şi
doar în ecosistemele acvatice
naturale
identificate,
nominalizate,
în
condiţiile
stabilite
prin
ordin
al
ministrului
agriculturii
şi
dezvoltării
rurale,
la
propunerea Agenţiei Naţionale

Nemodificat
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pentru Pescuit şi Acvacultură,
în baza Planului strategic
naţional
multianual
pentru
acvacultură.
(3) Dezvoltarea acvaculturii
are ca scop diversificarea
ofertei calitative şi cantitative
de peşte şi alte vieţuitoare
acvatice şi punerea în valoare
a
tuturor
amenajărilor
piscicole,
indiferent
de
deţinător.
(4) Folosirea apei pentru
activitatea de acvacultură în
amenajările piscicole se face în
condiţiile legislaţiei în vigoare
din domeniul apelor.
(5) Durata concesiunii se
stabileşte de concedent pe
baza studiului de oportunitate,
în vederea asigurării siguranţei
şi predictibilităţii juridice a
contractelor de orice tip care
au
ca
obiect
practicarea
activităţii de acvacultură în
orice scop, precum şi pentru
stimularea
investiţiilor
în
acvacultură.

(6) Instituţiile publice, precum
şi societăţile comerciale cu

Nemodificat
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14. La articolul I, punctul 17
alineatul (6) al articolul 43 se
modifică și va avea următorul
cuprins:
”6) Instituţiile publice, regiile
autonome,
unităţile

O bună parte a amenajărilor
piscicole
se
află
în
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capital majoritar de stat,
deţinătoare
de
amenajări
piscicole, în înţelesul prezentei
ordonanţe de urgenţă, au
obligaţia de a comunica anual,
până la data de 30 noiembrie,
Agenţiei
Naţionale
pentru
Pescuit
şi
Acvacultură
inventarul
amenajărilor
piscicole de orice tip care sunt
utilizate sau pot fi utilizate
pentru desfăşurarea activităţii
de acvacultură.

administrativ-teritoriale,
precum
şi
societăţile,
reglementate
de
Legea
nr.31/1990 privind societățile
comerciale,
republicată
cu
modificările
și
completările
ulterioare, cu capital majoritar
de
stat,
deţinătoare
de
amenajări piscicole, au obligaţia
de a comunica anual, până la data
de
30
noiembrie,
Agenţiei
Naţionale
pentru
Pescuit
şi
Acvacultura inventarul amenajărilor
piscicole de orice tip care sunt
utilizate sau pot fi utilizate pentru
desfăşurarea
activității
de
acvacultură”

proprietatea/
administrarea
unităților
administrativ-teritoriale/
regiilor autonome, drept
pentru care acestea trebuie
incluse
în
obligația
de
comunicare, cu atât mai
mult cu cât ANPA are ca
atribuție
colectarea,
gestionarea și diseminarea
datelor statistice în vederea
punerii în aplicare a politicii
commune de pescuit.

Autor: Comisia pentru mediu și
echilibru ecologic

(7) Nivelul redevenţei/chiriei
solicitate pentru amenajările
piscicole va ţine seama de
categoriile
de
bonitate
piscicolă existente în România,
stabilite în baza unor studii
elaborate
de
instituţii
specializate
din
domeniul
pescăresc. În baza acestor
studii,
nivelul
redevenţei/chiriei
solicitate

Nemodificat
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pentru
activitatea
de
acvacultură se va stabili în
conformitate cu prevederile
art. 4 din Ordonanţa de
urgenţă
a
Guvernului
nr. 54/2006 privind
regimul
contractelor de concesiune de
bunuri
proprietate
publică,
aprobată cu modificări prin
Legea nr. 22/2007.
Art. 44
(1) Dezvoltarea acvaculturii se
realizează prin următoarele
măsuri:
a)
încurajarea
acvaculturii
extensive
şi
semiintensive
generatoare de valori de
mediu;
b) îmbunătăţirea sistemului de
comercializare şi informare a
consumatorilor;
c) instruirea producătorilor din
acvacultură;
d) aplicarea măsurilor de bune
practici
în
procesele
tehnologice pentru asigurarea
biosecurităţii
şi
siguranţei
alimentare a produselor din
acvacultură;
e) asigurarea producţiei din
acvacultură pentru cazuri de
forţă majoră;

Nemodificat
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f) protecţia mediului şi a
biodiversităţii acvatice;
g) dezvoltarea cercetării şi
progresul tehnologic;
h) protejarea şi încurajarea
producătorilor din acvacultură
prin reglementări specifice;
i) omologarea/certificarea/
autorizarea
pepinierelor
piscicole.
(2)
Acţiunile
pentru
dezvoltarea
acvaculturii
urmăresc:
a) modernizarea tehnologiilor
de reproducere şi creştere a
speciilor de peşti şi alte
vieţuitoare acvatice, corelate
cu normele de protecţie a
mediului;
b) asigurarea pentru operatorii
din acvacultură, în condiţiile
legii, a accesului la ape şi
spaţiu;
c) stabilirea unor indicatori de
calitate
şi
sustenabilitate
ecologică,
economică
şi
socială;
d) folosirea corespunzătoare a
amenajărilor piscicole;
e)
dezvoltarea
acvaculturii
marine şi continentale, în
condiţiile asigurării sănătăţii şi
bunăstării animale;

31

23.

24.

f) asigurarea pe termen lung a
locurilor
de
muncă
din
acvacultură, în special în
zonele dependente de pescuit;
g)
alte
acţiuni
pe
care
necesităţile de dezvoltare a
acvaculturii le impun."
18. La articolul 45, după
alineatul (4) se introduce un
nou alineat, alineatul (5), cu
următorul cuprins:
"(5) Schimbarea parţială sau
totală
a
destinaţiei
capacităţilor de producţie din
acvacultură se va face în baza
unor studii de evaluare a
impactului de mediu şi va fi
aprobată
prin
ordin
al
ministrului
agriculturii
şi
dezvoltării rurale."
19. Articolele 46 şi 461 se
modifică şi vor avea următorul
cuprins:
"Art. 46
Introducerea în cultură în
amenajările piscicole în sistem
deschis a speciilor exotice sau
absente la nivel local se face
cu
avizul
Ministerului
Agriculturii
şi
Dezvoltării
Rurale
şi
al
Ministerului
Mediului, Apelor şi Pădurilor, în
baza unor studii prin care se
stabilesc
şi
condiţiile
de
carantină şi de control pentru

Nemodificat
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25.

evitarea evadărilor în mediul
natural.
Art. 461
(1) Valorificarea activelor şi
amenajărilor piscicole aflate în
domeniul
public/privat
al
statului se face, după caz, prin
concesionare,
arendare,
închiriere sau alte forme
prevăzute de lege.
(2)
Pentru
impulsionarea
dezvoltării
acvaculturii,
terenurile proprietate privată a
statului pe care sunt construite
amenajări
piscicole,
cu
excepţia celor prevăzute în
Legea
nr. 45/2009 privind
organizarea şi funcţionarea
Academiei de Ştiinţe Agricole
şi Silvice «Gheorghe Ionescu
Şişeşti» şi a sistemului de
cercetare-dezvoltare
din
domeniile
agriculturii,
silviculturii
şi
industriei
alimentare, cu modificările şi
completările ulterioare, se vor
concesiona
conform
prevederilor legale în vigoare,
inclusiv
proprietarilor
de
active."
20. Articolul 50 se abrogă.

26.

21. La articolul 51, alineatul

Nemodificat

Nemodificat
Nemodificat

33

(1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art. 51
(1) Pescuitul peştelui şi altor
vieţuitoare acvatice vii în apele
româneşti, pentru scopuri de
cercetare şi formare, poate fi
efectuat
în
baza
unei
autorizaţii speciale de pescuit
în
scop
ştiinţific,
netransmisibilă, eliberată de
Agenţia
Naţională
pentru
Pescuit
şi
Acvacultură
entităţilor
stabilite
prin
Ordonanţa
Guvernului
nr. 57/2002,
aprobată
cu
modificări şi completări prin
Legea
nr. 324/2003,
cu
modificările şi completările
ulterioare, care au ca obiective
de cercetare:
a)
cunoaşterea
biologiei,
etologiei
şi
diversităţii
structurii, funcţionabilităţii şi
productivităţii
din
aceste
ecosisteme şi a interacţiunilor
specifice;
b) evaluarea impactului produs
asupra ecosistemelor acvatice
de către activităţile de pescuit
şi acvacultură, precum şi de
alte activităţi antropice;
c) identificarea de noi zone şi
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27.

28.

resurse acvatice vii de interes
pentru exploatare;
d) dezvoltarea şi diversificarea
acvaculturii."
22. La articolul 56, alineatul
(2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"(2)
Persoanele
supuse
controlului au obligaţia să
permită accesul la sediile şi
sucursalele
unităţilor
controlate,
la
toate
navele/ambarcaţiunile
de
pescuit, uneltele şi instalaţiile
de
pescuit,
fermele
şi
instalaţiile
de
acvacultură,
construcţiile-anexe, mijloacele
de transport, unităţile de
procesare, comercializare şi
alimentaţie publică şi să pună
la dispoziţia personalului cu
drept de inspecţie şi control
toate
documentele
şi
mijloacele necesare îndeplinirii
funcţiei de inspecţie şi control
şi totodată să furnizeze date
statistice în conformitate cu
activităţile
prevăzute
în
programele statistice şi actele
juridice
comunitare
în
domeniul
sectorului
pescăresc."
23. La articolul 58, literele a)
şi d) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"a) pescuitul recreativ al
oricăror specii de peşte şi altor

Nemodificat

15.La articolul I punctul 23,
litera a) a articolului 58 se
modifică și va avea următorul
cuprins:
„a) pescuitul recreativ al oricăror
specii de peşte şi altor vieţuitoare

Corelare cu prevederile
art. 23 alin. (3) din OUG
23/2008.
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vieţuitoare
acvatice
vii
efectuat
fără
permis
în
habitatele piscicole naturale;

.....................................

29.

d)
pescuitul
recreativ
al
oricăror specii de peşti şi altor
vieţuitoare
acvatice
sub
dimensiunile minime legale."
24. La articolul 59, literele a)
şi e) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

acvatice vii efectuat în habitatele
piscicole naturale, fără permis de
pescuit recreativ eliberat de
către beneficiarul contractului
de utilizare a resursei acvatice
vii sau asociațiile cu care
acesta
are
relații
de
reciprocitate;”
Autor: Comisia pentru agricultură

Nemodificat

Nemodificat

"a) prinderea salmonidelor cu
mâna, cu unelte de pescuit
comercial sau cu alte unelte de
pescuit
confecţionate
artizanal;
.....................................

30.

31.

e) mutarea, deteriorarea sau
distrugerea
din
culpă
a
semnelor
indicatoare
cu
semnificaţie piscicolă;"
25. La articolul 59, după litera
f) se introduce o nouă literă,
litera g), cu următorul cuprins:
"g)
pescuitul
cu
lanseta
folosind plasă monofilament."
26.La articolul 60, litera c) se
modifică şi va avea următorul

Nemodificat

Nemodificat
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32.

cuprins:
"c) neîndeplinirea la termenele
şi în condiţiile stabilite a
măsurilor
dispuse
de
personalul
cu
drept
de
inspecţie şi control, precum şi
nefurnizarea datelor statistice
către personalul cu drept de
inspecţie şi control din cadrul
Agenţiei
Naţionale
pentru
Pescuit şi Acvacultură, în
conformitate cu activităţile
prevăzute în programele de
colectare a datelor şi cu
prevederilor
legislaţiei
naţionale
şi
ale
Uniunii
Europene
privind
sectorul
pescăresc;"
27.La articolul 62, literele a),
b) și c) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"a) comercializarea peştilor şi
a altor vieţuitoare acvatice
provenite
din
habitatele
piscicole
naturale
sub
dimensiunea minimă legală;

16. La articolul I, punctul 27
litera a) a articolului 62 se
modifică și va avea următorul
cuprins:
“a)pescuitul
comercial,
reţinerea
la
bord,
transbordarea, descărcarea şi
comercializarea
resurselor
acvatice vii sub dimensiunea
minimă
legală
sau
dacă
reprezintă mai mult de 5% din
speciilor
captură,
în
cazul
marine.”
Autor: Comisia pentru mediu și
echilibru ecologic și Comisia pentru
agricultură
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33.

34.

b) refuzul de a permite accesul
personalului
cu
drept
de
inspecţie şi control la sediile şi
sucursalele
unităţilor
controlate, la navele/
ambarcaţiunile,
autovehiculele, unităţile de
acvacultură,
unităţile
de
procesare, comercializare şi
alimentaţie publică, precum şi
în
perimetrul
bazinelor
acvatice
exploatate
prin
pescuit recreativ/comercial, în
vederea îndeplinirii funcţiei de
inspecţie şi control;
c)
utilizarea
unei
nave/ambarcaţiuni la pescuitul
în
scop
comercial,
neinscripţionată
cu
marcaj
exterior corespunzător licenţei
de pescuit sau inscripţionată
cu date false, dacă fapta nu
constituie, potrivit legii penale,
infracţiune;"
28. La articolul 62, după litera
c) se introduce o nouă literă,
litera d), cu următorul cuprins:
"d)
pescuitul
în
scop
comercial/recreativ pe cursul
unei ape curgătoare în zona de
500 m aval de baraj."
29.La articolul 64, literele e) şi
h) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"e) pescuitul comercial în
habitatele piscicole naturale,
prin orice metode şi mijloace,

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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al
peştilor
şi
al
altor
vieţuitoare
acvatice,
în
perioada de prohibiţie;
.....................................

35.

36.

h) deţinerea, transportul sau
comercializarea
fără
documente legale a peştelui şi
altor
vieţuitoare
acvatice
obţinute
din
pescuit
ori
produselor
din
peşte.
Documentele de provenienţă
vor însoţi mărfurile, indiferent
de locul în care acestea se
află, pe timpul transportului, al
depozitării
sau
al
comercializării.
Prin
documente de provenienţă se
înţelege, după caz, factura
fiscală, factura, avizul de
însoţire a mărfii, documentele
vamale, factura externă sau
orice alte documente stabilite
prin lege;"
30.La articolul 64, după litera
l) se introduce o nouă literă,
litera
m),
cu
următorul
cuprins:
"m) pescuitul ilegal şi pescuitul
neraportat al calcanului."

Nemodificat

17.La articolul I, după punctual
30 se introduce un nou punct,
punctul
301
cu
următorul
cuprins:
1

“3o . La articolul 65, partea
introductivă a alineatului (1)
se modifică
și va avea
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Art. 65
(1)Următoarele
fapte
constituie infracţiuni şi se
pedepsesc cu închisoare de la
6 luni la 3 ani şi interzicerea
dreptului de a pescui o
perioadă cuprinsă între un an
şi 3 ani:
(Oug 23/2008)
37.

38.

31.La articolul 65 alineatul
(1), litera a) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
"a)
pescuitul
electric,
deţinerea
aparatelor
şi
dispozitivelor
care
distrug
resursele acvatice vii prin
curentare,
pescuitul
cu
materiale explozive, pescuitul
cu
substanţe
toxice
şi
narcotice de orice fel, precum
şi folosirea armelor de foc în
scopul omorârii peştilor sau
altor vieţuitoare acvatice;"
32.La articolul 65 alineatul
(1), după litera b) se introduce
o nouă literă, litera c), cu
următorul cuprins:
"c)
pescuitul,
deţinerea,
transportul,
comercializarea
sturionilor
capturaţi
pe
teritoriul
României
din
habitatele piscicole naturale,
precum şi a produselor şi
subproduselor obţinute din
aceştia,
fără
respectarea
prevederilor legale în vigoare,

următorul cuprins:
„Art.65.-(1) Următoarele fapte
constituie
infracţiuni
şi
se
pedepsesc cu închisoare de la 3
ani la 7 ani şi interzicerea
dreptului de a pescui o perioadă
cuprinsă între un an şi 3 ani.”
Autor: Comisia pentru mediu și
echilibru ecologic
Nemodificat

Nemodificat
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39.

cu excepţia celor proveniţi din
acvacultură, pentru care se
face
dovada
originii
prin
documente
şi
marcaje
justificative legale."
33.La articolul 67, alineatul
(1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art. 67
(1) Pe lângă organele de
urmărire
penală
sunt
competente să efectueze acte
de constatare pentru faptele
prevăzute la art. 64 şi 65 şi
persoanele
cu
drept
de
inspecţie şi control din cadrul
Agenţiei
Naţionale
pentru
Pescuit şi Acvacultură, Gărzii
Naţionale
de
Mediu,
Administraţiei
Rezervaţiei
Biosferei
«Delta
Dunării»,
precum şi ofiţeri şi subofiţeri
din
cadrul
Jandarmeriei
Române, conform prevederilor
art.
61
din
Legea
nr. 135/2010 privind Codul de
procedură
penală,
cu
modificările şi completările
ulterioare."
------------(3) Constatarea contravenţiilor
şi
aplicarea
sancţiunilor
prevăzute la art. 58-63 se fac

-------------

18.La articolul I punctul 33 se
modifică și va avea următorul
cuprins:
33. La articolul 67 alineatele
(1) și (3) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„Art. 67. - (1) Pe lângă organele
de
urmărire
penală
sunt
competente să efectueze acte de
constatare
pentru
faptele
prevăzute la art. 64 şi 65 și
personalul cu drept de inspecţie şi
control
din
cadrul
Agenţiei
Naţionale
pentru
Pescuit
şi
Acvacultură, reprezentanții Gărzii
Naţionale de Mediu, Administraţiei
Rezervaţiei
Biosferei
«Delta
Dunării», precum și ofiţeri şi
subofiţeri din cadrul Jandarmeriei
Române și personalul angajat de
contractelor
de
beneficiarii
utilizare a resurselor acvatice
vii în scop recreativ prevăzut la
art. 23 alin. (7),
conform
prevederilor art. 61 din Legea nr.
135/2010
privind
Codul
de
procedură penală, cu modificările şi
completările ulterioare.
------------(3) Constatarea contravenţiilor şi
aplicarea sancţiunilor prevăzute la
art. 58-63 se fac de către
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personalul cu drept de inspecție
și control din cadrul Agenției
Naționale pentru Pescuit și
Acvacultură de către personalul
prevăzut la alin. (1), de către
ofiţerii şi agenţii din cadrul Poliţiei
Române şi Poliţiei de Frontieră
Române, ofiţerii şi subofiţerii din
cadrul
Jandarmeriei
Române,
personalul
angajat
de
beneficiarii
contractelor
de
utilizare a resurselor acvatice
vii în scop recreativ prevăzut la
art. 23 alin. (7), precum şi de
către personalul silvic din cadrul
Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva.”

de către personalul prevăzut la
alin. (1), de către ofiţerii şi
agenţii din cadrul Poliţiei
Române şi Poliţiei de Frontieră
Române, ofiţerii şi subofiţerii
din
cadrul
Jandarmeriei
Române, precum şi de către
personalul silvic din cadrul
Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva.

Autori: deputat PSD – LucianEduard Simion și Comisia pentru
agricultură
19.În tot cuprinsul Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 85/2016
sintagma
„pescuit
recreativ/sportiv” se înlocuiește
cu sintagma „pescuit recreativ”.

40.

41.

Art. II
(1)Lista
lacurilor
de
acumulare care au ca unică
folosinţă
activitatea
de
piscicultură şi care trec din
administrarea
Administraţiei
Naţionale "Apele Române" în
administrarea
Agenţiei
Naţionale pentru Pescuit şi

-----------

Pentru
rigurozitate,
în
condițiile în care pescuitul
sportiv (competițional) este
reglementat de Legea nr.
69/2000 privind educația
fizică și sportul.

20.La Articolul II alineatele (1)
și (2) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
“Art. II. - (1) Lista lacurilor de
acumulare și lacurilor care au ca
unică
folosinţă
activitatea
de
piscicultură şi
care
trec din
administrarea
Administraţiei
Naţionale
"Apele
Române"
în
administrarea Agenţiei Naţionale
pentru Pescuit şi Acvacultură se
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42.

Acvacultură se aprobă prin
hotărâre a Guvernului în
termen de 60 de zile de la
data intrării în vigoare a
prezentei
ordonanţe
de
urgenţă.
(2)Protocolul
de
predarepreluare
a
lacurilor
de
acumulare care au ca unică
folosinţă
activitatea
de
piscicultură se va încheia între
părţile interesate în termen de
30 de zile de la data intrării în
vigoare a hotărârii Guvernului
prevăzute la alin. (1).
(3)Ministerul
Finanţelor
Publice, Ministerul Mediului,
Apelor şi Pădurilor şi Ministrul
Agriculturii
şi
Dezvoltării
Rurale actualizează inventarul
bunurilor din domeniul public
al statului în termen de 30 de
zile
de
la
încheierea
protocolului prevăzut la alin.
(2).
Art. III
Pentru lacurile de acumulare
aflate
în
administrarea
Administraţiei Naţionale "Apele
Române", în care se poate
practica
şi
activitatea
de
piscicultură,
închirierea
acestora se realizează de către
administrator în baza unei
metodologii
aprobate
prin
ordin comun al ministrului
mediului, apelor şi pădurilor şi
al ministrului agriculturii şi

aprobă prin hotărâre a Guvernului
în termen de 60 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă.
(2)Protocolul de predare-preluare
a
lacurilor
de
acumulare
și
lacurilor care au ca unică folosinţă
activitatea de piscicultură se va
încheia între părţile interesate în
termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a hotărârii
Guvernului prevăzute la alin. (1).”
(3)- Nemodificat

Autor: Comisia pentru agricultură

------------

21. Articolul III se modifică și
vor avea următorul cuprins:
„Art. III. – (1) Pentru lacurile de
acumulare și lacurile aflate în
administrarea
Administraţiei
Naţionale "Apele Române", în care
se poate practica şi activitatea de
piscicultură, închirierea acestora se
realizează de către administrator în
baza unei metodologii aprobate
prin ordin comun al ministrului
apelor şi pădurilor şi al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale, în
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dezvoltării rurale, în termen de
60 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe
de urgenţă.

termen de 60 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă.
(2) Nivelul minim al chiriei
pentru închirierea prevăzută la
alin.(1) va fi stabilit de Agenția
Națională pentru Pescuit și
Acvacultură și Administrația
Națională „Apele Române” prin
ordin comun al ministrului
apelor
și
pădurilor
și
al
ministrului
agriculturii
și
dezvoltării rurale.”
Autori:
Deputat PSD – Alexandru Stănescu
Deputat PSD - Dănuț Păle
Deputat PSD – Doina Pană

În ceea ce privește nivelul
chiriei,
trebuie
avut în
vedere faptul că lacurile
care
fac
obiectul
reglementării, fac parte din
domeniul public al statului
sens în care închirierea se
poate face în condițiile Legii
nr.
213/1998
privind
proprietatea
publică
și
regimul juridic al acesteia,
licitație publică. În aceste
condiții,
autoritatea
competentă poate stabili cel
mult nivelul minim al chiriei,
de la care poate începe
licitația publică, nivelul final
al acesteia urmând a fi
stabilit în cadrul licitației
respective.
În
ceea
ce
privește
autoritatea competentă să
stabilească nivelul minim al
chiriei, fiind vorba de un bun
proprietate publică a statului
, este firesc să existe
identitate între aceasta și
administratorul
bunului,
fiind un atribut specific
dreptului de administrare.
De asemenea, la stabilirea
nivelului minim al chiriei
trebuie avute în vedere nu
doar elemente care țin de
potențialul piscicol al lacului,
ci și celelalte elemente care
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țin de cheltuielile ocazionate
de administrarea bunului
respectiv.
43.

21. După articolul III se
introduce nou articol Articolul
IV cu următorul cuprins:
„Art.IV.-Normele metodologice
pentru
aplicarea prevederilor
prezentei legi, se aprobă prin
hotărâre
a
Guvernului,
la
propunerea
Ministerului
Agriculturii
și
Dezvoltării
Rurale, în termen de 90 de zile
de la publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea I.”
Autor: deputat PNL Tinel Gheorghe
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Anexa nr.2
II. AMENDAMENTE RESPINSE
Nr.
crt.

Text Ordonanță de urgență 85/2016

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea amendamentelor

Camera decizională

0

1

2

3

4

1.

Art. 12
.........................
(3)Exemplarele cu dimensiunile sub
limita minimă celei reglementate nu
pot
fi
reţinute,
transbordate,
descărcate
sau
comercializate,
acestea fiind redate mediului acvatic
imediat
după
capturarea
lor,
indiferent de starea acestora.
(text OUG 23/2008)
---------

1.La articolul 12 alineatul 3
se modifică și va avea
următorul cuprins:
(3) Captura poate conține
maxim 5 % exemplare sub
limita minima a dimensiunii
admise la pescuit pe specii".

1.
Aliniază
propunerea
de
modificare a Art. 62 lit. a) unde
se accepta o captura legala de
pana la 5%

2.

Autor:
Lucian

Deputat

PSD

Simion

2. După articolul 461 se
introduce un nou articol,
articolul 462, cu următorul
cuprins:
„Art.462. – Agenția Națională
pentru Pescuit și Acvacultură
include în contracte și, după
caz,
avizele
și
actele
administrative cu privire la
înstrăinarea,
concesionarea,
închirierea, darea în arendă,
privatizarea și asocierea în
participațiune sau alte forme de
valorificare
a
activelor
și
amenajărilor piscicole aflate în
domeniul
public/privat
al

Camera Deputaților
2.

1.

2.
Camera Deputaților
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statului
obligația
menținerii
destinației și domeniului de
activitate
piscicultura,
acvacultura,
respectiv
procesarea și comercializarea
produselor obținute din pescuit
și acvacultură.”

3.

Art. 62
Următoarele
fapte
constituie
contravenţii şi se sancţionează cu
amendă de la 1.800 lei la 4.000 lei şi
cu reţinerea şi suspendarea pe o
durată de 90 de zile a permisului, a
autorizaţiei sau a licenţei, după caz:
a)comercializarea peştilor şi a altor
vieţuitoare acvatice provenite din
habitatele piscicole naturale sub
dimensiunea
minimă
legală;

Autor: deputat USR Adrian
Prisnel
3.La articolul 62 litera a) se
modifică
și
va
avea
următorul cuprins:
,,a)
pescuitul
comercial,
reţinerea
la
bord,
transbordarea, descărcarea
şi comercializarea resurselor
acvatice vii sub dimensiunea
minimă
legală,
dacă
reprezintă mai mult de 5%
din captură.”

1.

2.
Camera Deputaților

Autor : Deputat
Simion Lucian Eduard
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