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În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu 
propunerea legislativă privind pescuitul şi acvacultura, transmisă cu 
adresa nr.Pl. x 398 din 17 iunie 2008  şi înregistrată sub 
nr.24/222/18.06.2008.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ,  punctul de vedere negativ al Guvernului, avizul 
favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi avizele nefavorabile 
ale Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic, Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru buget finanţe şi 
bănci. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare îmbunătăţirea 
cadrului juridic privind protecţia, conservarea, administrarea şi exploatarea 
resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultură, procesarea şi 
comercializarea produselor obţinute din pescuit şi acvacultură, în scopul 
creşterii aportului resurselor acvatice vii, în hrana populaţiei şi asigurarea unei 
alimentaţii sănătoase. 

Propunerea legislativă privind pescuitul şi acvacultura face parte din 
categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia 
României, republicată. 

La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat, în 
conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, domnul Cătălin Roşculete, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 27 de 
membri ai comisiei. 

 



Propunerea legislativă a fost respinsă în unanimitate, în şedinţa din            
9 septembrie 2009, din următorul considerent: 

- În urma intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura s-a asigurat un cadru juridic 
adecvat pentru întărirea capacităţii administrative a Agenţiei Naţionale pentru 
Pescuit şi Acvacultură în calitate de administrator care să asigure gestionarea 
fondurilor structurale, managementul pescăriilor, elaborarea şi implementarea 
programului Operaţional pentru Pescuit, precum şi controlul în domeniu şi nu 
mai este necesară promovarea altui act normativ. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 3 iunie 
2008. 

Propunerea legislativă, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat este de competenţa decizională a Camerei 
Deputaţilor. 
 

 
 
    PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 

 Prof. dr. Valeriu TABĂRĂ                Vasile MOCANU   
 
 
 
 
 
Consilier,  Anton Păştinaru  
Expert, Gheorghe Adrian Goţa 
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