
1 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

                 București, 13.12.2022 
                   Nr.4c-3/466/2022 

      
AVIZ 

la proiectul Legii pescuitului şi a protecţiei resursei acvatice vii 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată 
pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic care sunt sesizate în fond, cu 
proiectul Legii pescuitului şi a protecţiei resursei acvatice vii transmis cu adresa nr. P.l.x. 
429/2022 din 29 iunie 2022, înregistrată la comisie sub nr.4c-3/466/2022 din 29 iunie 2022. 

Părțile reprezentate în Plenul Consiliului Economic și Social, prin adresa 
nr.2006/05.04.2022 şi-au exprimat următoarele puncte de vedere: 

-reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea favorabilă a proiectului de act 
normativ; 

-reprezentanţii părţii patronale şi reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor 
neguvermamentale ale societăţii civile au votat pentru avizarea nefavorabilă a proiectului de act 
normativ cu observații. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.437/19.04.2022, avizează favorabil propunerea 
legislativă cu observații și propuneri. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea legislativă în ședința 
din 27 iunie 2022. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal privitor la 
activitatea de pescuit, din perspectiva protecţiei, conservării, repopulării, administrării şi 
exploatării resurselor acvatice vii din habitatele acvatice naturale, precum şi comercializarea 
produselor obţinute din pescuit când această activitate se realizează pe teritoriul României sau în 
apele de sub jurisdicţia naţională a României, de către nave sub pavilion român sau sub 
pavilionul altor state. 
 Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 13 decembrie 2022. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 
de voturi, avizarea favorabilă cu amendamente admise a proiectului de lege. 
 Prin obiectul de reglementare și conținutul său proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 
alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 
 

PREȘEDINTE, 
Sándor BENDE 

 
 
 

Consilier parlamentar, Narcis Rebedea 
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Anexa 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/autor Motivare 

1.  Art.4 - 33.pescuit ştiinţific - extragerea resurselor 
acvatice vii din habitatele piscicole natural şi din 
amenajările piscicole, conform planului anual aprobat, în 
orice perioadă a anului, inclusiv în perioadele de 
prohibiţie, în orice zonă, pentru orice specie acvatică, la 
orice vârstă şi dimensiune, cu utilizarea oricăror metode 
apte a proteja resursa acvatică vie, unelte, dispozitive şi 
plase de pescuit, atât pe timpul zilei, cât şi pe timpul 
nopţii, în baza autorizaţiei speciale de pescuit în scop 
ştiinţific; 

33.pescuit ştiinţific - extragerea resurselor acvatice vii din habitatele 
piscicole natural şi din amenajările piscicole în orice perioadă a 
anului, inclusiv în perioadele de prohibiţie, în orice zonă, pentru 
orice specie acvatică, la orice vârstă şi dimensiune, cu utilizarea 
oricăror metode apte a proteja resursa acvatică vie, unelte, 
dispozitive şi plase de pescuit, atât pe timpul zilei, cât şi pe timpul 
nopţii, în baza autorizaţiei de pescuit în scop ştiinţific; 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

 

 
2. 
 
 

Art.5.- (1) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 
Acvacultură are următoarele atribuţii: 
a)administrează resursele acvatice vii din habitatele 
acvatice naturale ale României, în condiţiile legii; 
 

Art.5.- (1) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură are 
următoarele atribuţii: 
a) administrează resursele acvatice vii din habitatele naturale ale 
României, cu excepția celor din Rezervația Biosferei „Delta 
Dunării”, care sunt administrate de Administrația Rezervației 
Biosferei „Delta Dunării”, în colaborare cu autoritățile 
administrației publice locale din rezervația Biosferei „Delta 
Dunării”, în condiţiile legii; 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

 

3. Art.20.- (1) Prin ordin al ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale se stabilesc măsuri de reglementare a 
efortului de pescuit şi cota alocată. 
 

Art.20.- (1) Prin ordin comun al ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale și al ministerului mediului, apelor și pădurilor 
se stabilesc măsuri de reglementare a efortului de pescuit şi cota 
alocată. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

 

4. Art.29.- (2)Condiţiile privind accesul la resursele 
acvatice vii din domeniul public al statului în vederea 
practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole 

(2) Condiţiile privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul 
public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în 
habitatele piscicole naturale sunt reglementate pe baza normelor 
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naturale precum şi modul de eliberare al permiselor 
de pescuit recreativ şi valabilitatea acestora, se 
stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei. 
 
 

aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale și ministrului mediului, apelor și pădurilor. 
Modul de eliberare al permiselor de pescuit recreative și 
valabilitatea acestora se stabilesc prin ordin al ministrului 
agriculturii și dezvoltării durabile, la propunerea Agenției. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

5. Art.50.- (3)Procedurile de control şi inspecţie se stabilesc 
de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 
Acvacultura. 

(3) Procedurile de control şi inspecţie se stabilesc de către 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

 

6. Art.59.- (1) Pe lângă organele de urmărire penală sunt 
competente să efectueze acte de constatare pentru faptele 
prevăzute la art.57 şi persoanele cu drept de inspecţie şi 
control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 
Acvacultură, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu, 
ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, 
ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, 
conform prevederilor art.61 din Legea nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art.59.- (1) Pe lângă organele de urmărire penală sunt competente 
să efectueze acte de constatare pentru faptele prevăzute la art.57 şi 
persoanele cu drept de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei 
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, Gărzii Naţionale de Mediu, 
Administrației rezervației Biosfera „Delta Dunării”, precum și 
ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, conform 
prevederilor art.61 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare. 
Autor: Comisia pentru industrii şi servicii 

 


