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BIROUL PERMANENT 

AL 
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Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 

privind pescuitul şi acvacultura, trimisă Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisiei pentru mediu şi echilibru 

ecologic spre dezbatere în fond, cu adresa nr. Plx.461 din 15 iunie 2015. 

            În raport cu  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 
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  Plx.461/2015 
RAPORT COMUN 

 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţa 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 şi completarea 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura,  

transmisă cu adresa nr. Plx.461 din 15 iunie 2015 şi înregistrată cu nr.4c-

4/336/16.06.2015, respectiv cu nr. 4c-27/144/16.06.2015. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 10 iunie 2015. 

La întocmirea prezentului raport comun, comisiile  au avut în vedere avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ (nr.326/08.04.2015) şi avizul negativ al 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (Plx.461/2015/23.06.2015). 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea 

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, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice  şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au 

examinat propunerea legislativă sus-menţionat în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 02 septembrie 

2015. 

La lucrările Comisiei pentru agricultură au fost prezenţi 35 deputaţi, din 

totalul de 36 membri ai Comisiei. 

Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat propunerea 

legislativă în şedinţa din 27 octombrie 2015. 

Din numărul total de 20 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru 

ecologic au participat la dezbateri 11 deputaţi. 

La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat, în conformitate 

cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: din 

partea Guvernului - domnul Daniel Botănoiu, secretar de stat în Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

În urma examinării propunerii legislative şi punctelor de vedere transmise 

de Consiliul Legislativ şi comisia avizatoare, membrii celor două comisii au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea propunerii legislative, întrucât responsabilitatea pentru definirea şi 

implementarea politicii referitoare la conservarea şi administrarea resurselor 

acvatice vii din habitatele piscicole naturale, la acvacultură, la procesarea şi 

organizarea pieţei produselor pescăreşti revine exclusiv Agenţiei Naţionale pentru 

Pescuit şi Acvacultură. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 

art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 

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 

  
Întocmit, 

Consilier parlamentar - dr.  Gabriela Amalia  Ciurea 

Întocmit, 

Consilier parlamentar - Andreea Negulescu 
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