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PROCES VERBAL  
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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 12 
şi 14 aprilie a.c. 
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 12 aprilie a.c. 
din numărul total de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, fiind 
absent: domnul deputat Mihăilă Ioan (Grupul Progresist).  
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 14 aprilie a.c. 
din numărul total de 20 membri ai Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, fiind 
absenți: domnul deputat Mihăilă Ioan (Grupul Progresist) și domnul deputat  
Molnár Zsolt (UDMR). 
La şedinţa din data de 12 aprilie a.c. au participat în calitate de invitaţi: domnul 
Dinu Aurel, Director în cadrul Agenției Naționale  pentru Pescuit ș i Acvacultură; 
domnul Bălțățeanu Vasile, Consilier superior în cadrul Agenției Naționale  pentru 
Pescuit și Acvacultură; Achim Dan, Director în cadrul Ministerului Mediului, Apelor 
și Pădurilor. 
Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 

 

SESIZĂRI ÎN FOND 

 
1. Pl-x 242/2014- Propunere legislativă pentru completarea art.64 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.   
2. Pl-x 106/2016- Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 
 

 



La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
completarea art.64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura  (Pl-x 242/2014). 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.64 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, 
cu modificările şi completările ulterioare, cu o nouă literă, lit. b), în sensul 
introducerii unei noi infracţiuni, care să vizeze sancţionarea cu amendă de la 6.000 
lei la 10.000 lei şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între 1 
şi 3 ani a „pescuitului comercial în Marea Neagră prin folosirea de setci fixe pentru 
scrumbie”. 

 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Senatul a respins propunerea legislativă. 
Propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (Pl-x 106/2016). 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea dispoziţiei 
potrivit căreia şi contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare aflate în 
derulare să se încheie pe o perioadă de 16 ani, cu acordul gestionarilor. De 
asemenea, se abrogă prevederile referitoare la valabilitatea contractelor de 
gestionare a fondurilor de vânătoare aflate în derulare. 
 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil propunerea legislativă, Senatul a respins propunerea legislativă. 
Propunerea legislativă a fost respinsă  cu unanimitate de voturi. 
 
Lucrările Comisiei din data de 14 aprilie a.c. s-au desfăşurat în cadrul grupurilor 
de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente 
înregistrate la Comisie. 
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