
 

                    

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 

                                                                                           29.03.2017 

                                                                                          
PROCES VERBAL 

din 28, 29 și 30 martie 2017 

 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 28, 
29 și 30 martie a.c. 

La şedinţa din data de 28 martie a.c. au participat în calitate de invitaţi: domnul 
Corcheș Dorin, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, domnul Bălțățeanu Vasile, director în cadrul Angenției Naționale pentru 
Pescuit și Acvacultură, domnul Pruteanu Ioan-Andy, consilier în cadrul Angenției 
Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și doamna Mariana Munteanu, președinte 
în cadrul Patronatului Peștelui din România.  

Lucrările comisiei din data de 28 martie a.c. au fost conduse de domnul deputat 
Remus-Adrian Borza, preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi a şedinței din data de 29 martie a.c. au figurat următoarele 
proiecte: 

AVIZ 

1. Pl-x 23/2017  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice. 

FOND  

2. Pl-x 199/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.62 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. 

3. Pl-x 370/2016 Proiectul Legii completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. 

4. Pl-x 424/2016 Proiect 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. 

5. Pl-x 485/2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. 

6.  Pl-x 132/2017 Proiect 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. 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice (Pl-x 23/2017). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea articolului 62 
litera a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009.  

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul de Lege - ca urmare a 
depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constitutia 
României, republicată. Supus dezbaterilor, proiectul de lege a fost avizat 
favorabil cu  amendamente admise și respinse cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat 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 are ca obiect de reglementare completarea art. 12 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008, în sensul ca autorităţile care 
administrează terenuri proprietate publică şi privată a statului aferente 
habitatelor piscicole naturale să asigure locuri de campare prin închiriere, pe 
perioada pescuitului comercial, titularilor contractelor de închiriere, asociere, 
concesionare sau arendare pentru resursele acvatice vii, în vederea organizării în 
mod eficient a activităţii de exploatare a acestor resurse. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de lege. Supus dezbaterilor, proiectul de lege a fost amânat 
cu unanimitate de voturi. 



La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul Legii completarea art.12 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura (Pl-x 370/2016). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 12 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008, în sensul ca autorităţile care 
administrează terenuri proprietate publică şi privată a statului aferente 
habitatelor piscicole naturale să asigure locuri de campare prin închiriere, pe 
perioada pescuitului comercial, titularilor contractelor de închiriere, asociere, 
concesionare sau arendare pentru resursele acvatice vii, în vederea organizării în 
mod eficient a activităţii de exploatare a acestor resurse. 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de lege. Supus dezbaterilor, proiectul de lege a fost amânat 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat 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-x 424/2016). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea alin.(3) al art.4 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008, precum şi modificarea 
alin.(4) al art.II din Legea nr.317/2009 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de lege. Supus dezbaterilor, proiectul de lege a fost amânat 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura(Pl-x 485/2016). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.23/2008, propunându-se protejarea resurselor 
piscicole şi regenerarea acestora, pe râurile interioare, prin suspendarea 
activităţii de pescuit pe o perioadă limitată de timp, nerespectarea acestei norme 
urmând a fi considerată infracţiune. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează 



favorabil propunerea legislativă. Supusă dezbaterilor, propunerea  legislativă a 
fost amânată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi a fost prezentat 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(Plx132/2017). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008, urmărindu-se reglementarea 
unor aspecte referitoare la asigurarea concordanţei cu terminologia de 
specialitate din Regulamentele Uniunii Europene, precum şi clarificarea regimului 
juridic al unor terenuri preluate de la Administraţia Domeniilor Statului, aflate în 
domeniul public sau privat al statului. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de lege. Supus dezbaterilor, proiectul de lege a fost amânat 
cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei din data de 29 și 30 martie a.c. s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor 
documente înregistrate la Comisie.  

 

 

PREŞEDINTE,                                             SECRETAR, 

       av.dr. Remus-Adrian Borza                                  Farago Petru 
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