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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 3 și 
4 mai a.c., la Consiliul Județean Tulcea, sala Mihail Kogalniceanu din cadrul.   

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi reprezentanţii autorităţilor publice 
locale din zonă, printre care: domnul Dimulescu Nicolae, președinte le Agenției 
Naționale pentru Pescuit și Acvacultură; domnul Vasile Băltățeanu , director în 
cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură; domnul Dima Floricel, 
subsecretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; domnul 
Mălin Mușetescu , guvernatoru Rezervației Biosferei "Delta Dunării", domnul 
Furdui Lucian, prefectul judetului Tulcea; domnul Radu Toni, sef serviciu în 
cadrul Inspectoratului General al Poliției Române ; domnul Marian Cîrlig, ofițer 
specialist în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române ; domnul Dan 
Verbina, președintele Federaţiei Organizaţiilor Producătorilor de Peşte din Delta Dunării, 
domnul Ivan Patzaichin, președinte în cadrul Asociaţiei "Ivan Patzachin - Mila 
23"; Teodor Frolu, vicepreședinte în cadrul Asociaţiei "Ivan Patzachin - Mila 23"; 
domnul Catalin Balaban, președintele Asociatiei de Pescari Golovita ; domnnul 
Ștefan Topoșau, vicepreședinte în cadrul Federaței Organizațiilor de Pescari de 
la Marea Neagră; Lucian Sanda, președinte în cadrul Federaţiei Asociaţiilor de 
Pescari din Delta Dunării; Daniel Buhai, președinte în cadrul Flag Delta Dunării; 
Sidorencu Gabriel, vicepreședinte în cadrul Asociației Ro-Pescador; domnul  
Viorica Bîscă, director executiv în cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei 
Delta Dunării; Batranac Daniela, redactor de stiri în cadrul Radio Delta.  

Pe ordinea de zi  a ședinței  din data de 4 mai a.c. au figurat cele cinci proiecte 
de legi si propuneri legislative cu care Comisia este sesizată în fond și care au ca 
obiect modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura(proiectul de Lege pentru modificarea art.62 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura -
Pl-x 199/2015; proiectul de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanţa de 



urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura - Pl-
x370/2016; proiectul de Lege pentru completarea art.4 alin.(3) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, precum şi 
pentru modificarea art.II alin.(4) din Legea nr.317/2009 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura -
Pl-x424/2016; propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura - Pl-x 
485/2016; 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 - Pl-x 132/2017). 

Domnul președinte Remus Borza a făcut o scurtă prezentare a principalelor 
reglementări cuprinse în proiectele de legi si propunerile legislative aflate pe 
ordinea de zi. Referindu-se la unul din proiecte de legi aflate în dezbatere 
(Plx199/2015), domnul președinte a precizat ca este de acord, pentru pescuitul 
comercial al peștelui cu reținerea la bord, transbordarea, descarcarea si 
comercializarea resurselor acvatice vii daca reprezinta maxim 5% din captura, 
exclusiv pentru Marea Neagră. De asemenea, acesta a subliniat necesitatea 
înăspririi pedepselor pentru pescuitul ilegal.  

Președintele Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, domnul Dimulescu 
Nicolae a precizat că OUG nr.85/2016 privind pescuitul și acvacultura  clarifică 
atribuțiile ANPA în domeniul amenajărilor piscicole, crează cadrul juridic pentru 
finalizarea și concesionarea terenurilor aflate în portofoliul ANPA și reglementează 
accesul la resursele acvatice vii, în principal pentru pescuitul recreativ.  

Domnul Dan Verbina, președintele celei mai mari organizatii de pescari din Delta 
Dunării, însumând un număr de aproximativ 700 de pescari, a atras atenția 
asupra uneia dintre principalele probleme existente în zonă și anume, cea a 
populărilor de compensare pentru specia sturion, subliniind faptul că aceste 
investiții care ar fi trebuit realizate de către Ministerul Mediului.  

 Prezent la discuție, domnul Mălin Mușetescu, Guvernatorul Rezervației Biosferei 
"Delta Dunării" a luat cuvântul în cadrul dezbaterilor evidentiind că la momentul 
actual pescarii sportivi sunt în număr de aproximativ 1 milion și menționând 
importanța pescuitului sportiv pentru turismul local.        

În cadrul dezbaterilor au fost evidențiate următoarele aspecte: 

1. Pescuitul ilegal, nedeclarat şi nereglementat constituie una dintre cele mai 
grave ameninţări la adresa exploatării durabile a resurselor  acvatice vii şi  
biodiversităţii. 



2. Realizarea unui program național al decolmatărilor pentru refacerea căilor de 
acces, creându-se astfel culoare de migrație pentru resursa acvatică vie.  

3. Dezvoltarea acvaculturii în Delta Dunării prin identificarea zonelor care pot fi 
inundabile creându-se astfel noi amenajări piscicole și asigurand dezvoltarea 
economica a zonei.  

Având în vedere concluziile desprinse, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi amânarea celor cinci proiecte de legi și propuneri 
legislative.  

La ședința Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 3 mai  a.c. au 
fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 membri ai comisiei după cum 
urmează: Remus-Adrian Borza(ALDE), Alexe Costel(PNL), Bichineţ Corneliu(PMP), 
Pană Adriana-Doina(PSD), Bogdan Gheorghe-Dănuţ(PSD), Farago Petru(UDMR), 
Ilișanu Claudiu-Augustin(PSD), Lungu Tudoriţa(PNL), Carmen Ileana 
Mihălcescu(PSD),  Popa Florin(PSD), Răcuci Claudiu-Vasile(PNL), Simion Lucian-
Eduard(PSD), Spânu Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD), Zainea Cornel (USR), 
fiind absent domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL). 

La ședința Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 4 mai  a.c. au 
fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 16 membri ai comisiei după cum 
urmează: Remus-Adrian Borza(ALDE), Alexe Costel(PNL), Bichineţ Corneliu(PMP), 
Pană Adriana-Doina(PSD), Bogdan Gheorghe-Dănuţ(PSD), Farago Petru(UDMR), 
Lungu Tudoriţa(PNL), Popa Florin(PSD), Răcuci Claudiu-Vasile(PNL), Simion 
Lucian-Eduard(PSD), Spânu Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD), Zainea Cornel 
(USR), fiind absenți: domnul deputat Ilișanu Claudiu -Augustin(PSD), doamna 
deputat Carmen Ileana Mihălcescu(PSD) și domnul deputat Varga Glad-
Aurel(PNL). 

 

 
      PREŞEDINTE,                                        

    av.dr. Remus-Adrian Borza                         
 
 
 
 
 
 
 



 


