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RAPORT COMUN  
asupra  proiectului 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”   

 
 
        În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, au fost sesizate spre dezbatere 
în fond, cu 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”  transmis cu adresa 
nr. Pl.x 424 din 10 octombrie 2016 şi înregistrat sub nr.4c-4/532/11.10.2016, respectiv 
4c-2/532 din 11.10.2016. 

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. 

Senatul României, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de  
Lege în şedinţa din 04 octombrie 2016. 

La întocmirea raportului comun Comisiile au analizat avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ nr.494/17.05.2016, şi avizul favorabil al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 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.  

Potrivit prevederilor art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a examinat  propunerea legislativă sus menţionată în şedinţa din 27 
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septembrie 2017 iar Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat 
propunerea legislativă în şedinţa din 09 mai 2017. 

La dezbaterea proiectului de Lege de către membrii Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură şi industrie alimentară a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile 
art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Claudiu Sorin Roşu 
Mareş, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale iar la 
dezbaterile Comisiei de mediu şi echilibru ecologic au participat domnul Nicolae 
Dimulescu, preşedinte Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură din cadrul  
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi doamna Mariana Munteanu, 
preşedintele Patronatului Peştelui din România. 

La lucrările Comisiei pentru agricultură au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul 
de 25 membri ai Comisiei iar la lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 
au fost prezenţi 14 deputaţi. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii celor două Comisii, s-a hotărât, în unanimitate de voturi, să se propună 
Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare raportul de respingere a 
proiectului 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” pentru evitarea paralelismelor 
legislative întrucât prevederile proiectului de lege au fost cuprinse în Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 

         PREŞEDINTE,                                               PREŞEDINTE,  
               

 Alexandru STĂNESCU                                                   Ion CUPĂ                         
 
 
 
                   SECRETAR,                                                           SECRETAR, 
 
                  Dan CIOCAN                                                        Petre FARAGO 
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