CAMERA DEPUTAŢILOR

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
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.
Art. I. – 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 2016, cu următoarele modificări şi completări:
1. La articolul I, înaintea 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 şi va avea următorul cuprins:
„l) concesionarea, închirierea sau privatizarea în domeniul
piscicol;”
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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 agro-piscicolă – incintă îndiguită în care se
desfăşoară atât activitate de piscicultură, cât şi de cultură a cerealelor şi/sau
de creştere a animalelor, piscicultura fiind activitatea principală.»”
4. La articolul I punctul 6, punctul 182 al articolului 2 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„182. pescuit recreativ – activităţi necomerciale de pescuit
pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ;”
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 societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990
privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
profil piscicol şi amenajările piscicole pe care le are în portofoliu, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor
ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările
şi completările ulterioare, cu privire la vânzarea acţiunilor şi activelor;”
6. La articolul I punctul 8, litera c) a alineatului (3) al
articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) administrează terenurile pe care sunt amplasate amenajările
piscicole aparţinând domeniului public al statului, inclusiv lacurile de
acumulare şi lacurile 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 şi completări prin
Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare;”
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 şi terenurile aferente acestora, din domeniul public/privat al
statului, vor fi atribuite direct spre concesionare investitorilor care au
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cumpărat acţiuni sau active ce implică necesitatea exploatării unui teren
cu destinaţie agricolă, cu obligativitatea menţinerii obiectului de
activitate al exploatării piscicole pe perioada concesionării;”
8. La articolul I punctul 8, litera f) a alineatului (3) al
articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„f) concesionează/închiriază lacurile de acumulare şi lacurile care au
folosinţă unică piscicultura, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;”
9. La articolul I punctual 8, după litera o) a alineatului (3)
a articolului 4 se introduc două noi litere, literele p) şi q), cu
următorul cuprins:
„p) primeşte solicitări de ajutor de stat, verifică eligibilitatea
acestora şi acordă sprijin financiar producătorilor din acvacultură şi
pescuit din resursele bugetului de stat, aprobate cu această destinaţie;
q) răspunde de aplicarea regulilor de ajutor de stat în domeniul
pescuitului şi acvaculturii.”
10. La articolul I punctul 12, alineatul (2) al articolului 23 se
modifică şi 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 şi contravaloarea permiselor se stabilesc
prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.”
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) Organizaţiile vânătoreşti 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 sancţioneze faptele ce
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constituie contravenţii şi să constate infracţiunile 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.”
13. La articolul I punctul 12, articolul 25 se modifică şi 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 Apelor şi Pădurilor, ca reprezentanţi
ai societăţii civile, în vederea stabilirii de programe de acţiuni şi proiecte
comune pentru conservarea protejarea şi repopularea conformă a
resurselor acvatice vii, programe anuale care vor fi finanţate de către
asociaţiile de pescari, titulari ai dreptului de pescuit recreativ pe
sectoarele de habitate piscicole naturale pentru care deţin contracte de
utilizare, din veniturile rezultate din cotizaţiile membrilor asociaţiei,
aceste acţiuni urmând sa fie avizate şi verificate de către specialiştii din
cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.”
14. La articolul I punctul 17, alineatul (6) al articolul 43 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„(6) Instituţiile publice, regiile autonome, unităţile
administrativ-teritoriale, precum şi societăţile reglementate de Legea
nr. 31/1990, republicată cu modificările şi 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 Acvacultură inventarul amenajărilor piscicole de orice tip care
sunt utilizate sau pot fi utilizate pentru desfăşurarea activităţii de
acvacultură.”
15. La articolul I punctul 23, litera a) a articolului 58 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) pescuitul recreativ al oricăror specii de peşte şi altor vieţuitoare
acvatice vii efectuat în habitatele piscicole naturale, fără permis de pescuit
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recreativ eliberat de către beneficiarul contractului de utilizare a resursei
acvatice vii sau asociaţiile cu care acesta are relaţii de reciprocitate;”
16. La articolul I punctul 27, litera a) a articolului 62 se
modifică şi 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 captură, în cazul
speciilor marine;”
17. La articolul I, după punctual 30 se introduce un nou
punct, punctul 301, cu următorul cuprins:
„301. La articolul 65, partea introductivă a alineatului (1) se
modifică şi va avea 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:»”
18. La articolul I, punctul 33 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„33. La articolul 67, alineatele (1) şi (3) se modifică şi 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 şi personalul cu drept de inspecţie şi control din cadrul
Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, reprezentanţii Gărzii
Naţionale de Mediu, ai Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta
Dunării”, precum şi ofiţeri şi subofiţeri din cadrul Jandarmeriei Române
şi personalul angajat de beneficiarii contractelor de 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 personalul cu drept de inspecţie
şi control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 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
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recreativ prevăzut la art. 23 alin. (7), precum şi de către personalul silvic
din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva.»”
19. În tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 23/2008, sintagma „pescuit recreativ/sportiv” se înlocuieşte cu
sintagma „pescuit recreativ”.
20. La articolul II, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„Art. II. – (1) Lista lacurilor de acumulare şi 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 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 şi
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).”
21. Articolul III se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. III. – (1) Pentru lacurile de acumulare şi 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 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 Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi
Administraţia Naţională «Apele Române» prin ordin comun al ministrului
apelor şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.”
Art. II. –Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor
prezentei legi, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 90 de zile
de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor
în şedinţa din 14 martie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2)
din Constituţia României, republicată.
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