
 
PARLAMENTUL  ROMANIEI 

CAMERA  DEPUTATILOR 
 

 
 

 
 

BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

 

  Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art.62 din Ordonanţa 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 

spre dezbatere în fond, cu adresa nr.PLx.199 din 9 martie 2015. 

 

 

 

 

     PREŞEDINTE,                                                 PREŞEDINTE, 

    Nini SĂPUNARU                                     CARMEN ILEANA MOLDOVAN 
 
 

 

 

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii 

specifice 
 

Bucureşti, 24.10.2016 
Nr. 4c-4/581/2016 

 
Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic 
 
 
 

Bucureşti, 24.10.2016 
Nr. 4c-27/569/2016 



 2 

 
PARLAMENTUL  ROMANIEI 

CAMERA  DEPUTATILOR 
 

 
 

RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.62 din Ordonanţa de 

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

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond, 

cu proiectul de Lege pentru modificarea art.62 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, trimis cu adresa 

nr.PLx.199 din 9 martie 2015 şi înregistrat cu nr.4c-27/40 din 11 martie 

2015, respectiv cu nr.4c-4/132 din 10 martie 2015. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea articolului 

62 litera a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 

pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

317/2009.  

Senatul, în calitate de prima Camera sesizată, a adoptat proiectul de 

Lege în şedinţa din 04.03.2015. 

La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1187/21.10.2014).  
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În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au 

examinat proiectul de lege în şedinţa comună din 18 octombrie 2016. 

La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice şi-au înregistrat prezenţa un număr de 32 deputaţi, din 

totalul de 33 de membri. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic şi-au înregistrat 

prezenţa un număr de 8 deputaţi, din totalul de 16 de membri.  

La dezbaterea proiectului de Lege au participat din partea Ministerului 

Mediului, Apelor şi Pădurilor în calitate de invitaţi, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, doamna Erika Stanciu, secretar de stat şi 

domnul Achim Dan, director. 

În urma examinării proiectului de Lege, membrii celor două comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor 

adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea art.62 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura cu 

amendamente admise prevăzute în Anexa care face parte integrantă din 

prezentul raport. 

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 proiectul de Lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 
PREŞEDINTE, 

 
                Nini SĂPUNARU                                      

PREŞEDINTE 
 

CARMEN ILEANA MOLDOVAN 
 
 
 

SECRETAR, 
 

 Costel ŞOPTICĂ 

                 SECRETAR, 
 

Vasile Daniel SUCIU 
 

 
Consilier dr. Gabriela Amalia Ciurea                       Consilier parlamentar, Andreea Negulescu



                                                                                                                                                                                                   
Anexa  

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text  
OUG 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare/Obs 

0 1 2 3 4 
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 

din 5 martie 2008 privind 
pescuitul şi acvacultura 

LEGE 
pentru modificarea art.62 din 

Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 

privind pescuitul şi acvacultura 
 

LEGE 
pentru modificarea lit a) a 
art.62 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 

privind pescuitul şi 
acvacultura 

 

 

2.  

 

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

Articol unic. - La articolul 62 din 
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 2008, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.317/2009, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, litera a) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

Articol unic. – Litera a) a 
articolul 62 din 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 2008, 
aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea 
nr.317/2009, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 

modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
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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) pescuitul comercial, reţinerea 
la bord, transbordarea, 
descărcarea şi comercializarea 
resurselor acvatice vii sub 
dimensiunea minimă legală; 

Art. 62 
 

 

 

 

,,a) pescuitul comercial, reţinerea 
la bord, transbordarea, 
descărcarea şi comercializarea 
resurselor acvatice vii sub 
dimensiunea minimă legală, dacă 
reprezintă mai mult de 10% din 
captură;” 

 

 

 

 

,,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 pentru 
pescuitul la Marea 
Neagră;

 

 ” 

 

Autor: Comisia pentru 
mediu şi echilibru ecologic şi 
Comisia pentru agricultura, 
silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii 
specifice 

 

 


		2016-10-31T15:11:45+0200
	Alina Alexandriuc




