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Parlamentul României
Camera Deputatilor
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
B.P. 80-27.05.97
Bucureşti, 18.03.1998
alimentară si servicii specifice
Nr. 84/XVIII/4
RAPORT
asupra propunerii legislative privind protecţia fondului piscicol,
a pescuitului şi pisciculturii.
În urma examinării în şedinţele din 6.05.97, 4 şi 25.06.97, 26-28.08.97 şi 3.09.97 a propunerii legislative privind protecţia
fondului piscicol, a pescuitului şi pisciculturii” înaintată Comisiei noastre pentru dezbatere şi avizare în fond cu adresa
80/27.05.97 a Biroului Permanent, propunem ca aceasta să fie supusă spre dezbatere şi adoptare cu următoarele
amendamente:
Nr.
Articolul
Amendamentul propus
Motivare
crt.
(textul iniţial)
(autorul)
Text adoptat de comisie
0.
1.
2.
3.
1.
Titlul Legii
Titlul Legii se va modifica:
Prevederile legale cuprind şi protecţia
„Lege privind protecţia fondului
„Legea fondului piscicol, pescuitului fondului piscicol, iar acest lucru nu
şi pisciculturii”
piscicol, a pescuitului şi pisciculturii”
este necesar să fie specificat în titlul
Amendament propus de domnii legii.
deputaţi Alecu Aurelian Paul,
P.N.Ţ.CD şi Dumitru Ifrim U.S.D. P.S.D.R.
2.
Art. 1- ( 2) Piscicultura, ca ramură Alin. 2 al art. 1 se va modifica şi va Pentru claritatea exprimării.
de bază a acvaculturii, şi pescuitul au avea următorul cuprins:
rol important economic, ecologic şi “ Art. 1 - (2) Piscicultura, ca ramură
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
social.

3.

Art. 1 - (3)
Prin rolul său în
alimentaţia umană, peştele este un
produs de importanţă naţională.

4.

Art. 2 Obiectul prezentei legi îl
constituie:
a) protecţia şi exploatarea durabilă
prin pescuit a fondului piscicol din
bazinele piscicole naturale;
b) reglementarea
activităţii
de
piscicultură şi a celorlalte ramuri
ale acvaculturii.

5.

Art. 5. Sunt considerate amenajări
piscicole: heleşteele, iazurile cu zonele

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
de bază a acvaculturii, şi pescuitul au
un important rol economic, ecologic şi
social.”
Amendament propus de domnul
deputat Gh. Cristea - P.N.Ţ.-CD.
Se elimină.
Amendament propus de domnii
Gheorghe
Cristea
şi
deputaţi
A.P.Alecu, P.N.Ţ.-CD.
Lit. a a art. 2 se va modifica şi va
avea următorul cuprins:
“ Art. 2- Obiectul prezentei legi îl
constituie:
a) protecţia şi exploatarea durabilă
prin pescuit a fondului piscicol din
bazinele
piscicole
naturale
şi
amenajate;”
Amendament propus de domnul
deputat Gh. Cristea, P.N.Ţ.-CD.
Art. 5 se
modifică şi va avea
următorul cuprins:

Motivare
3.

Textul este superfluu.
Se subânţelege că nu pot proteja
decât o specie de importanţă
deosebită.
Pentru completare în vederea unei
coordonări unitare a sectorului.

Pentru
completare,
din
gama
amenajărilor piscicole făcând parte
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
lor inundabile la viituri, instalaţiile de
viviere
flotabile,
staţiile
de
reproducere artificială, alte instalaţii
destinate reproducerii şi creşterii
peştelui precum şi altor vieţuitoare
acvatice.

6.

Art. 7. Prin protecţia fondului
piscicol, se înţelege ansamblul de
măsuri şi reglementări prin care se
asigură conservarea biodiversităţii şi
exploatarea durabilă a acesteia.

7.

Art. 8. Prin pescuit, în sensul
prezentei legi, se înţelege capturarea

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
“Art. 5. Sunt considerate amenajări
piscicole: heleşteele, iazurile cu zonele
lor inundabile la viituri, păstrăvăriile,
instalaţiile de viviere flotabile, staţiile
de reproducere artificială, alte
instalaţii destinate reproducerii şi
creşterii peştelui precum şi altor
vieţuitoare acvatice.”
Deputat: Stefan Popescu Bejat, U.S.D.
– PD.
Art. 7 se va modifica şi va avea
următorul cuprins:
“Art. 7. Prin protecţia fondului
piscicol se înţelege ansamblul de
măsuri şi reglementări prin care se
asigură conservarea biodiversităţii şi
exploatarea acestuia.”
Amendament înaintat de domnul
deputat A.P.Alecu, P.N.Ţ.-CD.
Art. 8 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

Motivare
3.
şi păstrăvăriile.

Exploatarea are ca obiect fondul
piscicol, nu biodiversitatea.

Pentru corelare cu prevederile de la
art.2- lit. a.

4E |234

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
cu diverse unelte şi metode, a peştelui
şi a altor animale acvatice din
bazinele piscicole naturale în scop
comercial, ştiinţific sau recreativ.

8.

Art. 9. Prin acvacultură, se înţelege
activitatea
de
reproducere,
ameliorare şi creştere a peştilor şi a
altor vieţuitoare acvatice. În sensul
prezentei legi, piscicultura constituie
ramură de bază a acvaculturii şi se
desfăşoară în amenajări piscicole, în
scopul producerii peştelui destinat
consumului,
repopulărilor
şi
agrementului.

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
“ Art.8. Prin pescuit, în sensul
prezentei legi, se înţelege capturarea
cu diverse unelte şi metode, a peştelui
şi a altor animale acvatice din bazine
piscicole naturale şi amenajate în
scop comercial, ştiinţific, recreativ şi
sportiv.”
Amendament înaimtat de domnul
deputat V. Panteliuc, PDSR.
Art. 9 se va modifica şi va avea
următorul cuprins:
“ Art. 9. Prin acvacultură, se înţelege
activitatea
de
reproducere,
ameliorare şi creştere a peştilor şi a
altor vieţuitoare acvatice. În sensul
prezentei legi, piscicultura constituie
ramură de bază a acvaculturii şi se
desfăşoară în amenajări piscicole, în
scopul producerii peştelui destinat
consumului şi repopulării.”
Amendament înaintat de domnul

Motivare
3.
Completarea era necesară, având în
vedere
practicarea
pescuitului
sportiv.

Pentru o exprimare sintetică.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.

9.

Art. 10. Fondul piscicol din bazinele
piscicole naturale, aşa cum sunt
definite la art. 4, aparţine după caz,
domeniului public de interes naţional
sau local.

10.

Art. 11. Amenajările piscicole, aşa
cum sunt definite la art. 5, pot
aparţine, după caz, domeniului public
de interes naţional sau local, precum
şi proprietăţii private.

11.

Art. 13. Politica din domeniul
pisciculturii şi valorificării producţiei,
indiferent de forma de proprietate şi

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
deputat A.P.Alecu, P.N.Ţ.-CD.
Art. 10. se va modifica şi va avea
următorul cuprins:
“ Art. 10. Fondul piscicol din
bazinele piscicole naturale, aşa cum
sunt definite la art. 4, aparţine
domeniului public.”
Amendament înaintat de domnul
deputat A.P.Alecu, P.N.Ţ.-CD.
Art. 11 se va modifica şi va avea
următorul cuprins:
“ Art. 11. Amenajările piscicole, aşa
cum sunt definite la art. 5, pot
aparţine, după caz, domeniului public
sau domeniului privat.”
Amendament propus de domnii
Gheorghe
Cristea
şi
deputaţi
A.P.Alecu, P.N.Ţ.-CD.
Se elimină.
Amendament propus de domnii
deputaţi: Gheorghe Cristea, A.P.

Motivare
3.
Pentru o exprimare concisă.

Pentru o exprimare juridică corectă.

Prevederile textului sunt cuprinse la
art.12.
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Nr.
crt.
0.

12.

13.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
1.
2.
administrare a amenajărilor piscicole, Alecu, PNŢ –CD. şi domnul deputat
se realizează de autoritatea publică D. Ifrim, USD – PSDR.
centrală pentru agricultură şi
alimentaţie.
Art. 14. Protecţia fondului piscicol se Art. 14 devine art. 13 se va modifica
realizează
prin:
prohibiţia şi va avea următorul cuprins:
pescuitului, interdicţia acţiunilor ce “Art. 13. Protecţia fondului piscicol
constituie infracţiuni şi contravenţii se
realizează
prin:
prohibiţia
la prezenta lege şi orice alte măsuri pescuitului, interdicţia acţiunilor ce
care să asigure exploatarea durabilă a constituie infracţiuni şi contravenţii
fondului piscicol.
la prezenta lege şi orice alte măsuri
care
să
asigure
conservarea
biodiversităţii şi exploatarea fondului
piscicol.”
Art. 15. În vederea protecţiei şi Art. 15 devine art. 14, se va modifica
conservării
fondului
piscicol, şi va avea următorul cuprins:
autoritatea publică centrală de “ Art. 14. În vederea protecţiei şi
fondului
piscicol,
protecţie a mediului cu consultarea conservării
autorităţii publice centrale pentru autoritatea publică centrală de
agricultură şi alimentaţie, evaluează protecţie a mediului cu avizul
impactul factorilor de mediu, al autorităţii publice centrale pentru

Motivare
3.

Prin renumerotare, pentru corelare
cu prevederile art.7.

Prin renumerotare.
Având în obiectul de activitate
coordonarea şi controlul activităţii de
pescuit şi piscicultură, Ministerul
Agriculturii şi Alimentaţiei este
autorizat să emită aviz în acest
domeniu.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
pescuitului şi altor activităţi umane
asupra fondului piscicol, stabileşte
măsurile de protecţie a acestuia,
precum şi măsurile speciale de
conservare şi redresare a populaţiilor
unor specii periclitate.

14.

Art. 16. Prohibiţia pescuitului în
bazinele piscicole naturale se instituie
prin Ordin comun al autorităţii
publice centrale de protecţia mediului
şi autorităţii publice centrale pentru
agricultură şi alimentaţie. Ordinul se
emite anual, până la 15 aprilie, pentru
toate speciile de peşti şi animale
acvatice şi pentru toate zonele ţării,
având valabilitate până la apariţia
ordinului de prohibiţie a pescuitului

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
agricultură şi alimentaţie evaluează
impactul factorilor de mediu, al
pescuitului şi altor activităţi umane
asupra fondului piscicol, stabileşte
măsurile de protecţie a acestuia,
precum şi măsurile speciale de
conservare şi redresare a populaţiilor
unor specii periclitate.”
Amendament înaintat de domnul
deputat I. Corniţă, P.N.Ţ.-CD.
Art. 16 devine art. 15, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“ Art. 15. Prohibiţia pescuitului în
bazinele piscicole naturale se instituie
prin Ordin al autorităţii publice
centrale pentru agricultură şi
alimentaţie, şi cu avizul autorităţii
publice
centrale
de
protecţia
mediului. Ordinul se emite anual,
până la 15 aprilie, pentru toate
speciile de peşti şi animale acvatice şi

Motivare
3.

Prin renumerotare.
Prin atribuţiile pe care le au,
responsabilitatea emiterii ordinului
revine Ministerului Agriculturii şi
Alimentaţiei,
iar
avizarea
lor
autorităţii publice centrale de
protecţia mediului.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
din anul următor.

15.

Art. 17. Pescuitul oricăror specii de
peşti, crustacee, moluşte, şi a altor
animale acvatice este prohibit după
cum urmează:
a. .în bazinele piscicole colinare, de
şes şi în Dunăre cu delta sa, 60 de zile
consecutive, în perioada 15 martie 15 iulie;
b. în Complexul Razim-Sinoe, lacul
Erenciuc din Delta Dunării şi lacurile
litorale, 90 de zile consecutive, în
perioada 15 martie - 30 iulie;
c. în stufărişurile din Complexul
Razim-Sinoe şi în faţa acestora, pe o
distanţă de 50 de metri spre larg, în

Amendamentul propus
Motivare
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
3.
pentru toate zonele ţării, având
valabilitate până la apariţia ordinului
de prohibiţie a pescuitului din anul
următor.”
Amendament înaintat de domnul
deputat Gheorghe Cristea, P.N.Ţ.-CD
Art. 17 devine art. 16:
Prin renumerotare.
“Art. 16. Pescuitul oricăror specii Pentru o corectă ortografie .
de peşti, crustacee, moluşte, şi a altor
animale acvatice este prohibit după
cum urmează:
a. .în bazinele piscicole colinare, de
şes şi în Dunăre cu delta sa, 60 de zile
consecutive, în perioada 15 martie 15 iulie;
b. în Complexul Razim-Sinoe, lacul
Erenciuc din Delta Dunării şi lacurile
litorale, 90 de zile consecutive, în
perioada 15 martie - 30 iulie;
c. în stufărişurile din Complexul
Razim-Sinoe şi în faţa acestora, pe o
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
tot cursul anului;
d. în Dunăre, în faţa gârlelor,
canalelor
şi
privalelor
de
alimentare/evacuare a bălţilor, pe o
distanţă de câte 500 de metri de
ambele părţi ale gurilor de vărsare,
cât şi în interiorul acestora, pe toată
lungimea lor, 120 de zile consecutive,
în perioada 1 martie - 30 iunie;
e. la gura de vărsare a râurilor în
Dunăre, pe o distanţă de 1 km de
ambele părţi ale gurilor şi pe cursul
acestor râuri pe o distanţă de 10 km
de la confluenţa, în perioada 1 martie
– 1 iulie;
f. în faţa gurilor Dunării, până la
Zatonul Mare, în perioada 1 aprilie 31 iulie;
g. cu năvoadele de orice tip în Delta şi
Lunca inundabilă a Dunării în
perioada 15 aprilie - 15 septembrie,

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
distanţă de 50 de metri spre larg, în
tot cursul anului;
d. în Dunăre, în faţa gârlelor,
canalelor
şi
privalelor
de
alimentare/evacuare a bălţilor, pe o
distanţă de câte 500 de metri de
ambele părţi ale gurilor de vărsare,
cât şi în interiorul acestora, pe toată
lungimea lor, 120 de zile consecutive,
în perioada 1 martie - 30 iunie;
e. la gura de vărsare a râurilor în
Dunăre, pe o distanţă de 1 km de
ambele părţi ale gurilor şi pe cursul
acestor râuri pe o distanţă de 10 km
de la confluenţă, în perioada 1 martie
- 1 iulie;
f. în faţa gurilor Dunării, până la
Zatonul Mare, în perioada 1 aprilie 31 iulie;
g. cu năvoadele de orice tip în Delta şi
Lunca inundabilă a Dunării în

Motivare
3.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
iar în Complexul Razim-Sinoie şi
lacul Erenciuc în perioada 1 aprilie 1 octombrie;
h. în râurile şi lacurile de munte
pentru păstrăvul indigen, fîntînel şi
coregon, în perioada 15 septembrie –
30 aprilie, iar pentru păstrăvul
curcubeu, lipan şi lostriţă în perioada
1 ianuarie - 31 mai;
i. în tot timpul anului în zonele de
cruţare stabilite prin ordin de
prohibiţie şi zonele cu regim de
protecţie integrală din perimetrul
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

16.

Art. 18. Se interzice pescuitul
anumitor specii de peşti după cum
urmează:
a.. sturionilor şi a scrumbiei în tot
cursul anului în faţa gurilor de
vărsare a Dunării în Marea Neagră

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
perioada 15 aprilie - 15 septembrie,
iar în Complexul Razim-Sinoie şi
lacul Erenciuc în perioada 1 aprilie 1 octombrie;
h. în râurile şi lacurile de munte
pentru păstrăvul indigen, fântânel şi
coregon, în perioada 15 septembrie –
30 aprilie, iar pentru păstrăvul
curcubeu, lipan şi lostriţă în perioada
1 ianuarie - 31 mai;
i. în tot timpul anului în zonele de
cruţare stabilite prin ordin de
prohibiţie şi zonele cu regim de
protecţie integrală din perimetrul
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.”
Art. 18. devine art. 17 şi se va
completa cu o nouă literă, lit. g.:
“Art. 17. Se interzice pescuitul
anumitor specii de peşti după cum
urmează:
a. sturionilor şi a scrumbiei în tot

Motivare
3.

Prin renumerotare.
Completare pentru protecţia ştiucii,
specie a cărei populaţie este în declin
în România.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
pe o adâncime de 5 km în largul mării
şi pe un coridor lat de 2 km socotit
câte un km de o parte şi de alta a
axului braţelor Sfîntu-Gheorghe şi
Sulina. În faţa braţului Chilia,
lăţimea coridorului interzis este de 1
km spre sud de axul braţului, iar spre
nord până la limita apelor teritoriale
române;
b. sturionilor în tot cursul anului cu
carmace şi cărmăcuţe în Dunăre,
inclusiv braţele sale, iar în zona
litorală în perioada 15 februarie - 15
mai cu carmace şi ohane;
c. sturionilor în Dunăre şi braţele
sale:
- în perioada 15 martie - 30 aprilie în
sectorul de la Marea Neagră până la
Gura Prutului (Mm72.5).
- în perioada 15 aprilie - 30 mai în
sectorul de la Gura Prutului

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
cursul anului în faţa gurilor de
vărsare a Dunării în Marea Neagră
pe o adâncime de 5 km în largul mării
şi pe un coridor lat de 2 km socotit
câte un km de o parte şi de alta a
axului braţelor Sfîntu-Gheorghe şi
Sulina. În faţa braţului Chilia,
lăţimea coridorului interzis este de 1
km spre sud de axul braţului, iar spre
nord până la limita apelor teritoriale
române;
b. sturionilor în tot cursul anului cu
carmace şi cărmăcuţe în Dunăre,
inclusiv braţele sale, iar în zona
litorală în perioada 15 februarie - 15
mai cu carmace şi ohane;
c. sturionilor în Dunăre şi braţele
sale:
- în perioada 15 martie - 30 aprilie în
sectorul de la Marea Neagră până la
Gura Prutului (Mm72.5).

Motivare
3.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
(Mm.72.5) până la Chiciu (km 374.5);
- în perioadele stabilite de comun
acord cu partea bulgară, în sectorul
de la Chiciu (km 374.5) până la Gura
Timocului (km 845.6);
- în perioadele stabilite de comun
acord cu partea iugoslavă, în sectorul
de la Gura Timocului (km 845.6)
până la Baziaş (kg 1075);
d. scrumbiei de Dunăre, în perioadele
şi zonele următoare:
- în sectorul de la Marea Neagră până
la Ceatalul Ismail (Mm.43) 10 zile
consecutiv în perioada 15 martie - 1
mai;
- în sectorul Ceatalul Ismail (Mm.43)
până la Chiciu (km 374.5), câte 30 de
zile consecutive, în perioada 1 aprilie
- 20 mai;
- în sectorul Chiciu (km 374,5) până
la gura Timocului (km 845.6), 30 zile

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
- în perioada 15 aprilie - 30 mai în
sectorul de la Gura Prutului
(Mm.72.5) până la Chiciu (km 374.5);
- în perioadele stabilite de comun
acord cu partea bulgară, în sectorul
de la Chiciu (km 374.5) până la Gura
Timocului (km 845.6);
- în perioadele stabilite de comun
acord cu partea iugoslavă, în sectorul
de la Gura Timocului (km 845.6)
până la Baziaş (kg 1075);
d. scrumbiei de Dunăre, în perioadele
şi zonele următoare:
- în sectorul de la Marea Neagră până
la Ceatalul Ismail (Mm.43) 10 zile
consecutiv în perioada 15 martie - 1
mai;
- în sectorul Ceatalul Ismail (Mm.43)
până la Chiciu (km 374.5), câte 30 de
zile consecutive, în perioada 1 aprilie
- 20 mai;

Motivare
3.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
consecutive, în perioada 15 aprilie - 1
iulie;
e. lostriţei, fără autorizaţie specială;
f. speciilor periclitate care fac
obiectul convenţiilor internaţionale la
care România este parte.

17.

Art. 19. Se interzice folosirea
următoarelor unelte şi metode de
pescuit:
a. setci fixe, cu excepţia ohanelor, în
zona litoralului marin;
b. setci şi ave de orice tip, în
Razim-Sinoie,
lacul
Complexul

Amendamentul propus
Motivare
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
3.
- în sectorul Chiciu (km 374,5) până
la gura Timocului (km 845.6), 30 zile
consecutive, în perioada 15 aprilie - 1
iulie;
e. lostriţei, fără autorizaţie specială;
f. speciilor periclitate care fac
obiectul convenţiilor internaţionale la
care România este parte;
g. ştiucii, timp de 40 de zile
consecutive
în
perioada
de
reproducţie.”
Amendament înaintat de domnii
deputaţi Vasile Panteliuc, P.D.S.R şi
Şt. Popescu Bejat, U.S.D – PD.
Art. 19 devine art 18.:
Prin renumerotare.
Art. 18. Se interzice folosirea
următoarelor unelte şi metode de
pescuit:
a.setci fixe, cu excepţia ohanelor, în
zona litoralului marin;
b. setci şi ave de orice tip, în
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
Erenciuc şi lacurile litorale;
c.pescuitul electric, cu excepţia celui
practicat în scop ştiinţific;
d. pescuitul cu materiale explozive,
precum şi cu substanţe toxice şi
narcotice de orice fel;
e. pescuitul cu unelte din plasă, în
râurile şi lacurile naturale din zona
de munte;
f. pescuitul cu momeli metalice şi peşti
artificiali în râurile populate cu
lostriţă;
g. pescuitul cu traule în perimetrul
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării cu
excepţia zonelor de frontieră;
h. pescuitul cu ave şi setci tractate, în
perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta
Dunării, cu excepţia pescuitului pe
Dunăre şi braţele sale principale:
Chilia, Sulina şi Sfântul Gheorghe;
i. unelte de pescuit comercial

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
Complexul
Razim-Sinoie,
lacul
Erenciuc şi lacurile litorale;
c. pescuitul electric, cu excepţia celui
practicat în scop ştiinţific;
d. pescuitul cu materiale explozive,
precum şi cu substanţe toxice şi
narcotice de orice fel;
e. pescuitul cu unelte din plasă, în
râurile şi lacurile naturale din zona
de munte;
f. pescuitul cu momeli metalice şi peşti
artificiali în râurile populate cu
lostriţă;
g. pescuitul cu traule în perimetrul
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării cu
excepţia zonelor de frontieră;
h. pescuitul cu ave şi setci tractate, în
perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta
Dunării, cu excepţia pescuitului pe
Dunăre şi braţele sale principale:
Chilia, Sulina şi Sfântul Gheorghe;

Motivare
3.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
nemarcate.

18.

Art. 20. Autorităţile publice centrale
care emit ordinul anual de prohibiţie,
pe baza unor studii fundamentate, pot
prelungi şi decala perioadele şi
duratele de prohibiţie a pescuitului.

19.

Art. 21. Pentru apele care constituie
frontiera de stat, perioadele, duratele
prohibiţiei şi reglementările privind
pescuitul, se stabilesc în concordanţă
cu
convenţiile
şi
înţelegerile
internaţionale.

20.

Art. 22. În scopul protecţiei fondului
piscicol, sunt supuse interdicţiei

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
i. unelte de pescuit comercial
nemarcate.”
Art. 20 devine art. 19, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“ Art. 19. Autoritatea
publică
centrală care emite ordinul anual de
prohibiţie, pe baza unor studii
fundamentate, poate prelungi şi
decala perioadele şi duratele de
prohibiţie a pescuitului.”
Amendament înaintat de domnul
deputat I. Corniţă P.N.Ţ.-CD.
Art. 21 devine art. 20:
“Art. 20. Pentru apele care constituie
frontiera de stat, perioadele, duratele
prohibiţiei şi reglementările privind
pescuitul, se stabilesc în concordanţă
cu
convenţiile
şi
înţelegerile
internaţionale.”
Art.22 devine art. 21 iar lit. d se va
modifica şi va avea următorul

Motivare
3.

Prin renumerotare şi corelare cu
modificările de la art. 16.

Prin renumerotare.

Prin renumerotare.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
următoarele acţiuni şi activităţi:
a.
mutarea,
deteriorarea
sau
distrugerea semnelor indicatoare de
reglementare a pescuitului, amplasate
în zona bazinelor piscicole;
b. recoltarea stufului, papurei,
rogozului şi a altor plante acvatice
din
bazinele
piscicole,
fără
autorizarea
proprietarului
sau
beneficiarului de folosinţă piscicolă;
c. circulaţia cu ambarcaţiuni cu
motor în Delta Dunării şi Complexul
de lacuri Razim-Sinoie, în afara
traseelor aprobate de Administraţia
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.
Se exceptează circulaţia pe căile
navigabile şi cele de acces la
localităţile care nu au alte căi de
comunicaţie
şi
circulaţia
ambarcaţiunilor
autorizate
în
condiţiile legii;

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
cuprins:
“Art. 21. În scopul protecţiei
fondului
piscicol,
sunt
supuse
interdicţiei următoarele acţiuni şi
activităţi:
a.
mutarea,
deteriorarea
sau
distrugerea semnelor indicatoare de
reglementare a pescuitului, amplasate
în zona baz inelor piscicole;
b. recoltarea stufului, papurei,
rogozului şi a altor plante acvatice
din
bazinele
piscicole,
fără
autorizarea
proprietarului
sau
beneficiarului de folosinţă piscicolă;
c. circulaţia cu ambarcaţiuni cu
motor în Delta Dunării şi Complexul
de lacuri Razim-Sinoie, în afara
traseelor aprobate de Administraţia
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.
Se exceptează circulaţia pe căile
navigabile şi cele de acces la

Motivare
3.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
d. circulaţia cu autovehicule şi
scoaterea materialului lemnos prin
albiile râurilor din zona de munte,
precum şi circulaţia cu ambarcaţiuni
cu motor în bazinele piscicole din
zona de munte fără autorizaţia
autorităţii publice centrale pentru
protecţia mediului;
e.
circulaţia
persoanelor
fără
autorizaţie specială în perioada de
reproducere a peştilor în zonele
inundate ale râurilor şi în Lunca
Dunării, Delta Dunării şi Complexul
Razim-Sinoie;
f. închiderea cu garduri, prispe, sau
cu alte unelte de pescuit, de orice fel a
gârlelor de legătură, a bălţilor şi
terenurilor inundabile, dacă prin
aceasta se împiedică circulaţia
peştilor în timpul viiturilor. Fac
excepţie închiderile pescăreşti din

Amendamentul propus
Motivare
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
3.
localităţile care nu au alte căi de
comunicaţie
şi
circulaţia
ambarcaţiunilor
autorizate
în
condiţiile legii;
d. circulaţia cu autovehicule şi Pentru a cuprinde întreaga gamă
scoaterea materialului lemnos prin există în reţeaua hidrografică
albiile apelor curgătoare din zona de populată cu peşti.
munte, precum şi circulaţia cu
ambarcaţiuni cu motor în bazinele
piscicole din zona de munte fără
autorizaţia
autorităţii
publice
centrale pentru protecţia mediului;
e.
circulaţia
persoanelor
fără
autorizaţie specială în perioada de
reproducere a peştilor în zonele
inundate ale râurilor şi în Lunca
Dunării, Delta Dunării şi Complexul
Razim-Sinoie;
f. închiderea cu garduri, prispe, sau
cu alte unelte de pescuit, de orice fel
a gârlelor de legătură, a bălţilor şi
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
Delta şi Lunca Dunării, în locurile şi
condiţiile stabilite de autoritatea
publică centrală pentru agricultură şi
alimentaţie şi de Administraţia
Rezervaţiei
Biosferei
„Delta
Dunării”;
g. modificarea regimului de scurgere
a apei în scopul practicării
pescuitului,
fără
acordul
administratorului apelor şi al
deţinătorului fondului piscicol;
h. distrugerea sau degradarea
trecătorilor pentru peşti, a pintenilor,
cascadelor simple şi podite, şi a altor
instalaţii cu scop piscicol;
i. introducerea altor specii, rase sau
hibrizi decât cele existente în bazinele
piscicole
naturale
fără
avizul
autorităţii publice centrale de
protecţia mediului cu consultarea
Academiei Române;

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
terenurilor inundabile, dacă prin
aceasta se împiedică circulaţia
peştilor în timpul viiturilor. Fac
excepţie închiderile pescăreşti din
Delta şi Lunca Dunării, în locurile şi
condiţiile stabilite de autoritatea
publică centrală pentru agricultură
şi alimentaţie şi de Administraţia
Rezervaţiei
Biosferei
„Delta
Dunării”;
g. modificarea regimului de scurgere
a apei în scopul practicării
pescuitului,
fără
acordul
administratorului apelor şi al
deţinătorului fondului piscicol;
h. distrugerea sau degradarea
trecătorilor pentru peşti, a pintenilor,
cascadelor simple şi podite, şi a altor
instalaţii cu scop piscicol;
i. introducerea altor specii, rase sau
hibrizi decât cele existente în bazinele

Motivare
3.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.

21.

Art. 22.
j. procurarea şi deţinerea cu orice
titlu de năvoade, voloace, setci, ave,
prostovoale, vârşe, vintire precum şi
alte tipuri de unelte de pescuit
comercial de către persoanele fizice
sau juridice neautorizate.

22.

Art. 23. Dimensiunile minime ale
speciilor de peşti şi alte animale
acvatice, admise la pescuit în bazinele
piscicole naturale şi dimensiunile
minime ale ochiului uneltelor de

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
piscicole
naturale
fără
avizul
autorităţii publice centrale de
protecţia mediului cu consultarea
Academiei Române;
Amendament înaintat de domnul
deputat Şt. Popescu-Bejat U.S.D. P.D.
Lit. j a art. 21 se va modifica şi va
avea următorul cuprins:
“ j. folosirea de năoade, voloace,
setci, ave, prostovoale, vârşe, vintire
precum şi alte tipuri de unelte de
pescuit comercial de către persoanele
fizice sau juridice neautorizate.”
Amendament înaintat de domnul
deputat Gh. Cristea P.N.Ţ.-CD.
Art. 23 devine art. 22, iar alin. 2 se
va modifica şi va avea următorul
cuprins:
“Art. 22- (1) Dimensiunile minime
ale speciilor de peşti şi alte animale

Motivare
3.

Prevederile articolului se referă la
protecţia fondului piscicol şi, în acest
scop, trebuie interzisă folosirea
uneltelor
de pescuit şi nu
achiziţionarea acestora.

Prin renumerotare.
Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
Pentru a asigura o conlucrare corectă
între autoritatea de mediu şi
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
pescuit, sunt prevăzute în anexa 1, ce
face parte integrantă din prezenta
lege.
În funcţie de rezultatele
cercetărilor, anexa 1 poate fi
modificată prin hotărâre de Guvern,
la propunerea autorităţii publice
centrale de protecţie a mediului şi a
autorităţii publice centrale pentru
agricultură
şi alimentaţie.

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
acvatice, admise la pescuit în bazinele
piscicole naturale şi dimensiunile
minime ale ochiului uneltelor de
pescuit, sunt prevăzute în anexa 1, ce
face parte integrantă din prezenta
lege.
(2) În funcţie de rezultatele
cercetărilor, anexa 1 poate fi
modificată prin hotărâre de Guvern,
la propunerea autorităţii publice
centrale pentru agricultură şi
alimentaţie şi a autorităţii publice
centrale de protecţie a mediului.”
Amendament înaintat de domnii
deputaţi A.P. Alecu şi I. Corniţă
P.N.Ţ.-CD.

Motivare
3.
autoritatea pentru agricultură şi
alimentaţie, în scopul refacerii
fondului piscicol, ţinând cont de
atribuţiile Ministerului Agriculturii şi
Alimentaţiei.
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Nr.
crt.
0.
23.

24.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
Motivare
(autorul)
Text adoptat de comisie
1.
2.
3.
Art. 24. Persoanele fizice şi juridice, Se elimină.
Reglementări cuprinse
care îşi desfăşoară activitatea în zona Amendament înaintat de domnul Apelor nr. 107/1996.
limitrofă bazinelor piscicole naturale, deputat M. Ianculescu, P.D.S.R.
sunt obligate să ia măsuri pentru
asigurarea parametrilor de calitate a
apelor, conform legii.
Distrugerea parţială sau totală
a fondului piscicol, ca urmare a
poluării apelor bazinelor piscicole
naturale este interzisă.
Art. 25. În scopul protecţiei fondului
piscicol, persoanele fizice sau juridice
care folosesc apa din bazinele
piscicole naturale sunt obligate:
a. să echipeze prizele de apă cu
instalaţii care să împiedice prelevarea
peştilor;
b. să menţină în lacurile de
acumulare, nivele de apă optime

Art. 25. devine art. 23, iar alin. 2 se va
modifica şi
va avea următorul
cuprins:
“Art. 23- (1) În scopul protecţiei
fondului piscicol, persoanele fizice sau
juridice care folosesc apa din bazinele
piscicole naturale sunt obligate:
a. să echipeze prizele de apă cu
care
să
împiedice
instalaţii

în

Legea

Prin renumerotare.
Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
Pentru corelare
cu modificările
aduse la art. 23.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
pentru dezvoltarea normală a
fondului piscicol; se exceptează
cazurile de forţă majoră;
c. să amenajeze zone speciale de
pescuit (toane de pescuit) şi să ia
măsuri pentru protejarea şi salvarea
fondului piscicol, la golirea lacurilor
de acumulare;
d. să asigure cel puţin debitul minim
de apă necesar dezvoltării normale a
fondului piscicol, în aval de lacurile
de acumulare.
Autoritatea publică centrală de
protecţie a mediului împreună cu
autoritatea publică centrală pentru
agricultură şi alimentaţie vor stabili
în termen de 60 de zile de la
publicarea legii în Monitorul Oficial,
condiţiile tehnice de executare a
lucrărilor prevăzute la punctul a, b, c,
şi d.

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
prelevarea peştilor;
b.
să menţină în lacurile de
acumulare, nivele de apă optime
pentru dezvoltarea normală a
fondului piscicol; se exceptează
cazurile de forţă majoră;
c. să amenajeze zone speciale de
pescuit (toane de pescuit) şi să ia
măsuri pentru protejarea şi salvarea
fondului piscicol, la golirea lacurilor
de acumulare;
d. să asigure cel puţin debitul minim
de apă necesar dezvoltării normale a
fondului piscicol, în aval de lacurile
de acumulare.
(2) Autoritatea publică centrală
pentru agricultură şi alimentaţie,
împreună cu autoritatea publică
centrală de protecţie a mediului, vor
stabili în termen de 60 de zile de la
publicarea legii în Monitorul Oficial

Motivare
3.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.

25.

Art. 26. Autoritatea publică centrală
de protecţie a mediului împreună cu
autoritatea publică centrală pentru
agricultură şi alimentaţie, stabilesc
efortul de pescuit şi autorizează
metodele şi uneltele de pescuit, pentru
asigurarea unei exploatări durabile a
fondului piscicol.

26.

Art. 27 Autoritatea publică centrală
de protecţia mediului, împreună cu
autoritatea publică centrală pentru

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
al României, condiţiile tehnice de
executare a lucrărilor prevăzute la
punctele a, b, c şi d.”
Amendament înaintate de domnul
deputat A.P.Alecu, P.N.Ţ.-CD.
Art. 26 devine art. 24, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art. 24. Autoritatea publică
centrală pentru agricultură şi
alimentaţie, împreună cu autoritatea
publică centrală de protecţie a
mediului, stabilesc efortul de pescuit
şi autorizează metodele şi uneltele de
pescuit, pentru asigurarea unei
a
fondului
exploatări
optime
piscicol.”
Amendament înaintat de domnul
deputat E. Barna, U.D.M.R.
Art. 27 devine art. 25, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art. 25. Autoritatea publică

Motivare
3.

Prin renumerotare.
Pentru corelare cu modificarea adusă
la art. 25.
Având în vedere protecţia fondului
piscicol,
trebuie
asigurată
o
exploatare optimă.

Prin renumerotare.
Pentru corelare cu modificarea adusă
la art. 25.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
agricultură şi alimentaţie răspund de
protecţia unor specii valoroase de
peşti, în care scop vor lua măsuri
pentru:
a. identificarea, ameliorarea şi
protecţia
zonelor
naturale
de
reproducere, creştere şi iernare
pentru sturioni, lostriţă şi alte specii
periclitate;
b. monitorizarea stării populaţiilor de
peşti din bazinele piscicole naturale şi
stabilirea măsurilor de refacere a
populaţiilor periclitate.

27.

Art. 28. Barajele hidroenergetice ce
urmează să se construiască pe
Dunăre, vor fi prevăzute cu instalaţii
speciale care să permită migrarea
sturionilor şi scrumbiei de Dunăre,
spre zonele de reproducere.

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
centrală pentru agricultură şi
alimentaţie, împreună cu autoritatea
publică centrală de protecţie a
mediului răspund de protecţia unor
specii valoroase de peşti, în care scop
vor lua măsuri pentru:
a. identificarea, ameliorarea şi
zonelor
naturale
de
protecţia
reproducere, creştere şi iernare
pentru sturioni, lostriţă şi alte specii
periclitate;
b. monitorizarea stării populaţiilor de
peşti din bazinele piscicole naturale şi
stabilirea măsurilor de refacere a
populaţiilor periclitate.”
Art. 28 devine art. 26, iar alin. 2 se
va modifica şi va avea următorul
cuprins:
“Art.
26
(1)
Barajele
hidroenergetice ce urmează să se
construiască pe Dunăre, vor fi

Motivare
3.

Prin renumerotare.
Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
Trebuie specificat obiectul avizării şi
recepţiei.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
Procedura de avizare şi de
recepţie
va
fi
elaborată
în
conformitate cu prevederile legale, de
către autoritatea publică centrală
pentru agricultură şi alimentaţie în
termen
de 60 de zile de la publicarea legii în
Monitorul Oficial.

28.

Art. 28.
Avizarea proiectelor şi recepţia
lucrărilor care au ca obiect facilitarea
migraţiei peştilor, se va face cu
respectarea reglementărilor legale de

Amendamentul propus
Motivare
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
3.
prevăzute cu instalaţii speciale care să
permită migrarea sturionilor şi
scrumbiei de Dunăre, spre zonele de
reproducere.
(2) Procedura de avizare şi de
recepţie
a lucrărilor privind
instalaţiile speciale va fi elaborată în
conformitate cu prevederile legale, de
către autoritatea publică centrală
pentru agricultură şi alimentaţie în
termen de 60 de zile de la publicarea
legii în
Monitorul Oficial al României.”
Amendament înaintat de domnul
deputat Şt. Popescu Bejat, U.S.D. –
P.D.
Alin. 3 al art. 28 se elimină.
Prevederile textului sunt cuprinse în
Amendament înaintat de domnul Legea Apelor nr. 107/1996 şi Legea
deputat M. Chiriac, U.S.D. – P.D.
protecţiei mediului nr. 137/1995.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
autoritatea publică centrală de
protecţie a mediului şi de autoritatea
publică centrală pentru agricultură şi
alimentaţie.
Art. 29. Barajele construite pe râuri,
vor fi echipate cu trecători care să
asigure migrarea peştilor în condiţii
de securitate, dacă acestea se impun,
pe baza unui studiu de fezabilitate. În
cazul în care din studiu rezultă că
echiparea barajului cu trecători este
ineficientă, cu avizul autorităţii
publice centrale de protecţie a
mediului şi a autorităţii publice
centrale pentru agricultură şi
alimentaţie, deţinătorul cu orice titlu
al barajului, va realiza amenajări
piscicole pentru producerea puietului
din speciile afectate, amplasate în
apropierea lacului de acumulare.
Deţinătorul cu orice titlu al barajului

29.

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.

Motivare

Art. 29 devine art. 27, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art.27. Barajele construite pe
râuri, vor fi echipate cu trecători care
să asigure migrarea peştilor în
condiţii de securitate, dacă acestea se
impun, pe baza unui studiu de
fezabilitate. În cazul în care din
studiu rezultă că echiparea barajului
cu trecători este ineficientă, cu avizul
autorităţii publice centrale pentru
agricultură şi alimentaţie şi a
autorităţii publice centrale de
protecţie a mediului, deţinătorul cu
orice titlu al barajului, va realiza
amenajări
piscicole
pentru
producerea puietului din speciile

Prin renumerotare.
Pentru corelare cu modificarea adusă
la art.25.
Organizarea de regii nu mai
corespunde actualei strategii de
restructurare şi privatizare.

3.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
este obligat să predea după
recepţionare,
pentru
exploatare
Administraţiei Naţionale a Pescăriilor
RA, instalaţiile sau amenajările
piscicole, fără recuperarea valorii de
investiţie aferente acestora.

30.

Art. 30. Pescuitul este interzis în aval
de baraje, pe o distanţă măsurată de
la bazinul de liniştire de: 100 de m.
pentru apele curgătoare din zona
montană, 300 m. pentru apele
curgătoare din zona colinară şi 500
m. pentru apele curgătoare din zona
de şes.
Pentru apele de frontieră,

Amendamentul propus
Motivare
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
3.
afectate, amplasate în apropierea
lacului de acumulare. Deţinătorul cu
orice titlu al barajului este obligat să
predea după recepţionare, pentru
exploatare Societăţii Naţionale pentru
Piscicultură şi Pescuit, instalaţiile sau
amenajările
piscicole,
fără
recuperarea valorii de investiţie
aferente acestora.”
Amendament înaintat de domnii
deputaţi: Paul Alecu şi Gheorghe
Cristea, P.N.Ţ. – C.D.
Art. 30 devine art. 28:
Prin renumerotare.
“Art. 28 - (1) Pescuitul este interzis Pentru respectarea normelor
în aval de baraje, pe o distanţă tehnică legislativă.
măsurată de la bazinul de liniştire de:
100 m pentru apele curgătoare din
zona montană, 300 m pentru apele
curgătoare din zona colinară şi 500 m
pentru apele curgătoare din zona
de şes.

de
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
restricţiile de pescuit în zona
barajelor se stabilesc prin convenţii
internaţionale.

31.

Art.31. Lacurile de acumulare,
lacurile naturale, bălţile şi iazurile,
indiferent de forma de proprietate,
vor fi protejate ecologic cu benzi
alcătuite din perdele forestiere şi zone
înierbate, iar pentru asigurarea
condiţiilor de exploatare piscicolă,
vor fi prevăzute fiecare cu cel puţin o
cale de acces.
Obligativitatea realizării şi
întreţinerii acestor lucrări, revine
proprietarilor categoriilor de bazine
piscicole enumerate la alineatul
precedent.

32.

Art. 32. Pentru protecţia şi
faunei
conservarea
diversităţii

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
(2) Pentru apele de frontieră,
restricţiile de pescuit în zona
barajelor se stabilesc prin convenţii
internaţionale.”
Art. 31 devine art. 29:
“Art. 29 – (1) Lacurile de
acumulare, lacurile naturale, bălţile şi
iazurile, indiferent de forma de
proprietate, vor fi protejate ecologic
cu benzi alcătuite din perdele
forestiere şi zone înierbate, iar pentru
asigurarea condiţiilor de exploatare
piscicolă, vor fi prevăzute fiecare cu
cel puţin o cale de acces.
(2) Obligativitatea realizării şi
întreţinerii acestor lucrări, revine
proprietarilor categoriilor de bazine
piscicole enumerate la alineatul
precedent.”
Art. 32 devine art. 30:
“Art 30 - (1) Pentru protecţia şi

Motivare
3.

Prin renumerotare.
Pentru respectarea
tehnică legislativă.

Prin renumerotare.
Pentru respectarea

normelor

de

normelor

de
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
piscicole se constituie zone de
protecţie piscicolă care pot cuprinde
unul sau mai multe bazine piscicole
sau numai unele zone din acestea.
Zonele de protecţie piscicolă
asigură
protecţia
reproducerii
naturale a diferitelor specii de peşti,
protecţia
diversităţii
speciilor
piscicole reunite într-un bazin
piscicol, protecţia iernării peştelui.
Constituirea zonelor de protecţie
se face la propunerile, fundamentate
prin cercetările întreprinse în acest
scop, de instituţii de cercetare şi
învăţământ din domeniul piscicol şi
alte foruri ştiinţifice, cu aprobarea
autorităţii publice centrale de
protecţia mediului.

Amendamentul propus
Motivare
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
3.
conservarea
diversităţii
faunei tehnică legislativă.
piscicole se constituie zone de
protecţie piscicolă care pot cuprinde
unul sau mai multe bazine piscicole
sau numai unele zone din acestea.
(2) Zonele de protecţie
piscicolă
asigură
protecţia
reproducerii naturale a diferitelor
specii de peşti, protecţia diversităţii
speciilor piscicole reunite într-un
bazin piscicol, protecţia iernării
peştelui.
(3) Constituirea zonelor de
protecţie se face la propunerile,
fundamentate
prin
cercetările
întreprinse în acest scop, de instituţii
de cercetare şi învăţământ din
domeniul piscicol şi alte foruri
ştiinţifice, cu aprobarea autorităţii
publice
centrale
de
protecţia
mediului.”
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crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.
33.

1.
Art. 33. Se înfiinţează Consiliul
Naţional pentru Pescuit şi Protecţia
Fondului Piscicol pe lângă Guvernul
României cu rol de avizare şi
consultare în domeniul pescuitului şi
protecţiei fondului piscicol, compus
din:
a. un împuternicit al autorităţii
publice centrale pentru agricultură şi
alimentaţie;
b. un împuternicit al autorităţii
publice centrale pentru protecţia
mediului;
c. un împuternicit al Ministerului de
Finanţe;
d. un împuternicit al Ministerului de
Interne;
e. un împuternicit al Administraţiei
Publice Centrale pentru Consiliiile
Populare;
f. un împuternicit al Administraţiei

Amendamentul propus
Motivare
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
3.
Se elimină.
Consiliul Naţional ar deveni o
Amendament înaintat de domnul suprastructură a cărei funcţionare nu
deputat A.P.Alecu, PNŢ –CD.
se poate justifica.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
Rezervaţiei Biosferei „Delta
Dunării”;
g. un împuternicit al Administraţiei
Naţionale a Pescăriilor RA;
h. un împuternicit al Regiei Naţionale
a Pădurilor;
i. un împuternicit al Regiei Autonome
„Apele Române”;
j. un reprezentant al Academiei
Române;
k. un reprezentant al Academiei de
Ştiinţe Agricole şi Silvice;
l. un reprezentat al învăţământului
superior de specialitate din domeniul
pescuitului şi acvaculturii;
m. un reprezentant al cercetării din
domeniul pescuitului şi acvaculturii;
n. un reprezentant al organizaţiei
patronale naţionale din domeniul
pescuitului şi acvaculturii;
o. un reprezentant al asociaţiilor de

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.

Motivare
3.
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Nr.
crt.
0.

34.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.

Motivare

1.
3.
pescuit recreativ la nivel naţional;
p. un reprezentant al Asociaţiei
Piscicultorilor şi Pescarilor din
România.
Nu mai are obiect, având în vedere
Art. 34. Consiliul Naţional pentru Se elimină.
Pescuit şi Protecţia Fondului Piscicol Amendament înaintat de domnul eliminarea art. 33.
deputat A.P. Alecu, P.N.Ţ. – C.D.
are următoarele atribuţiuni:
a. propune măsuri privind strategia
de adoptat în scopul menţinerii
biodiversităţii
faunei
piscicole,
păstrării echilibrului ecologic şi
exercitării raţionale a pescuitului,
precum şi măsuri de popularizare şi
cunoaştere a activităţii piscicole şi de
protecţie a faunei piscicole;
b. avizează propunerile organismelor
specializate ale autorităţilor publice
centrale din domeniul protecţiei
mediului şi agriculturii şi alimentaţiei
privind: strategia în domeniul
pescuitului şi protecţiei fondului
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Nr.
crt.
0.

35.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.

Motivare

1.
3.
piscicol, actele normative în domeniul
piscicol, criteriile de concesionare a
suprafeţelor piscicole şi de acordare a
autorizaţiilor de pescuit, modificarea
perioadelor
de
prohibiţie
a
pescuitului, statutul de organizare şi
funcţionare al asociaţiilor de pescuit
recreativ inclusiv reglementările
privind acordarea permisului de
pescuit recreativ în bazinele piscicole
naturale.
Hotărârile
autorităţilor
publice centrale pentru protecţia
mediului şi pentru agricultură şi
alimentaţie în domeniul pescuitului şi
protecţiei faunei piscicole, vor putea
fi luate numai cu avizul Consiliului
Naţional pentru Pescuit şi Protecţia
Fondului Piscicol.
Nu mai are obiect, având în vedere
Art. 35. Consiliul Naţional pentru Se elimină.
Pescuit şi Protecţia Fondului Piscicol Amendament înaintat de domnul eliminarea art. 33.
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Nr.
crt.
0.

36.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
Motivare
(autorul)
Text adoptat de comisie
1.
2.
3.
se înfiinţează prin hotărâre de deputat A.P. Alecu, PNŢ – CD.
Guvern şi funcţionează în baza unui
regulament propriu, ce se vor emite în
termen de 60 de zile de la publicarea
prezentei legi în Monitorul Oficial.
Funcţia
de
membru
al
Consiliului Naţional pentru Pescuit şi
Protecţia Fondului Piscicol este
onorifică şi dă
dreptul conform legii la cheltuieli de
transport cazare şi diurnă, precum şi
accesul la informaţiile şi resursele
oricărei instituţii publice.
Finanţarea
activităţii
Consiliului Naţional pentru Pescuit şi
Protecţia Fondului Piscicol şi a
Secretariatului său tehnic, se asigură
de către autoritatea publică centrală
pentru agricultură şi alimentaţie.
Art. 36. Pentru administrarea şi Art. 36 devine art. 31, se va modifica Prin renumerotare.
Administrarea şi exploatarea apelor
exploatarea fondului piscicol din şi va avea următorul cuprins:
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
domeniul public de interes naţional,
precum şi pentru administrarea
terenurilor amenajate piscicol din
domeniul privat al statului se
înfiinţează
conform
legii
Administraţia Naţională a Pescăriilor
RA. Regulamentul de organizare şi
funcţionare
al
Administraţiei
Naţionale a Pescăriilor RA. şi a
filialelor sale teritoriale, se aprobă
prin hotărâre de Guvern, în termen
de 60 de zile de la publicarea
prezentei legi în Monitorul Oficial.

37.

Art. 37. Administraţia Naţională a
Pescăriilor RA, funcţionează pe bază

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
“Art. 31. Pentru administrarea şi
exploatarea fondului piscicol din
domeniul public de interes naţional,
precum şi pentru administrarea
terenurilor amenajate piscicol din
domeniul privat al statului, cu
excepţia apelor de munte, se
înfiinţează conform legii Societatea
Naţională pentru Piscicultură şi
Pescuit. Statutul Societăţii Naţionale
pentru Piscicultură şi Pescuit se
aprobă prin hotărâre de Guvern, în
termen de 60 de zile de la publicarea
prezentei legi în Monitorul Oficial al
României.”
Amendament înaintat
de domnii
deputaţi Şt. Popescu-Bejat şi M.
Chiriac U.S.D. - P.D.,D. Ifrim U.S.D. P.S.D.R. şi Al. Lăpuşan P.D.S.R.
Art. 37 devine art. 32, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:

Motivare
3.
de munte sunt reglementate în Codul
Silvic.
Organizarea de regii nu mai
corespunde actualei strategii de
restructurare şi privatizare.

Prin renumerotare.
Pentru corelare cu modificările de la
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
de gestiune economică şi autonomie
financiară şi are următorul obiect de
activitate:
a. aplicarea strategiei naţionale
privind activităţile din domeniul
protecţiei
fondului
piscicol,
pescuitului, şi acvaculturii;
b. asigurarea exploatării directe prin
pescuitul comercial, la nivelul cotelor
exploatabile de peşte din fondul
piscicol proprietate publică a statului;
c. acordarea licenţelor de pescuit
comercial şi recreativ persoanelor
fizice şi juridice în condiţiile legii;
d. administrarea suprafeţelor de
teren ce aparţin domeniului privat al
statului, ocupate de amenajări
piscicole;
e.
concesionarea
către
agenţii
economici, a suprafeţelor de terenuri
ocupate de amenajările piscicole din

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
“Art. 32. Societatea Naţională art. 29.
pentru
Piscicultură
şi
Pescuit
funcţionează pe bază de gestiune
economică şi autonomie financiară şi
are următorul obiect de activitate:
a.aplicarea
strategiei
naţionale
privind activităţile din domeniul
protecţiei
fondului
piscicol,
pescuitului şi acvaculturii;
b. asigurarea exploatării directe prin
pescuitul comercial, la nivelul cotelor
exploatabile de peşte din fondul
piscicol proprietate publică a statului;
c. acordarea licenţelor de pescuit
comercial şi recreativ persoanelor
fizice şi juridice în condiţiile legii;
d. administrarea suprafeţelor de
teren ce aparţin domeniului privat al
statului, ocupate de amenajări
piscicole;
e.
concesionarea
către
agenţii

Motivare
3.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
domeniul privat al statului şi
întocmirea caietului de sarcini;
f. valorificarea prin pescuit recreativ
a fondului piscicol proprietate
publică a statului;
g. elaborarea şi propunerea spre
aprobare de către autoritatea publică
centrală
pentru
agicultură
şi
alimentaţie, a nivelulul minim al
tarifelor de concesionare şi de
acordare a licenţelor de pescuit;
h.
protecţia,
conservarea
şi
dezvoltarea fondului piscicol din
bazinele piscicole naturale;
i. comercializarea peştelui şi a
produselor piscicole;
j. realizarea de amenajări, construcţii
şi
instalaţii
pentru
protecţia,
conservarea şi dezvoltarea fondului
piscicol;
k. prestarea de servicii şi lucrări

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
economici, a suprafeţelor de terenuri
ocupate de amenajările piscicole din
domeniul privat al statului şi
întocmirea caietului de sarcini;
f. valorificarea prin pescuit recreativ
a fondului piscicol proprietate
publică a statului;
g. elaborarea şi propunerea spre
aprobare de către autoritatea publică
centrală
pentru
agicultură
şi
alimentaţie, a nivelulul minim al
tarifelor de concesionare şi de
acordare a licenţelor de pescuit;
h.
protecţia,
conservarea
şi
dezvoltarea fondului piscicol din
bazinele piscicole naturale;
i. comercializarea peştelui şi a
produselor piscicole;
j. realizarea de amenajări, construcţii
şi
instalaţii
pentru
protecţia,
conservarea şi dezvoltarea fondului

Motivare
3.
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Nr.
crt.
0.

38.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
1.
2.
pentru terţi;
piscicol;
l. activităţi de import, export, turism k. prestarea de servicii şi lucrări
şi agrement în specificul obiectului pentru terţi;
său de activitate.
l. activităţi de import, export, turism
şi agrement în specificul obiectului
său de activitate.”
Art. 38. Veniturile Administraţiei
Naţionale a Pescăriilor RA provin
din:
a. exploatarea directă prin pescuit
comercial a cotelor exploatabile de
peşte din fondul piscicol proprietate
publică a statului;
b. licenţe de pescuit comercial sau
recreativ, acordate persoanelor fizice
sau juridice în condiţiile legii;
c. taxele de concesionare către agenţii
economici a suprafeţelor de terenuri
ocupate de amenajări piscicole din
domeniul privat al statului;

Motivare
3.

Art. 38 devine art. 33 şi va avea Prin renumerotare.
Pentru corelare cu modificarea de la
următorul cuprins:
“Art. 33. Veniturile Societăţii art. 29.
Naţionale pentru Piscicultură şi
Pescuit provin din:
a. exploatarea directă prin pescuit
comercial a cotelor exploatabile de
peşte din fondul piscicol proprietate
publică a statului;
b. licenţe de pescuit comercial sau
recreativ, acordate persoanelor fizice
sau juridice în condiţiile legii;
c. taxele de concesionare către agenţii
economici a suprafeţelor de terenuri
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
d. taxele pentru exploatarea prin
pescuit recreativ a fondului piscicol
proprietate publică a statului;
e. prestări de servicii, lucrări pentru
terţi, închirieri, despăgubiri şi altele
de acest fel, în condiţiile legii;
alte venituri.

39.

Art. 39. Dreptul de pescuit în bazinele
piscicole naturale aparţine statului şi
se exercită prin Administraţia
Naţională a Pescăriilor RA, în
conformitate cu prevederile prezentei
legi.
Atribuirea dreptului de pescuit
persoanelor fizice şi juridice, se face
prin
autorizare
de
către
Administraţia Naţională a Pescăriilor
RA, în funcţie de garanţiile
profesionale prezentate, care nu sunt

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
ocupate de amenajări piscicole din
domeniul privat al statului;
d. taxele pentru exploatarea prin
pescuit recreativ şi sportiv a fondului
piscicol proprietate publică a statului;
e. prestări de servicii, lucrări pentru
terţi, închirieri, despăgubiri şi altele
de acest fel, în condiţiile legii;
alte venituri.”
Art. 39 devine art. 34, iar alin. 1 se va
modifica
şi va avea următorul
cuprins:
“Art. 34 (1) Dreptul de pescuit în
bazinele piscicole naturale aparţine
statului şi se exercită prin Societatea
Naţională pentru Piscicultură şi
Pescuit, exceptând apele de munte, în
conformitate cu prevederile prezentei
legi.
(2) Atribuirea dreptului de
pescuit persoanelor fizice şi juridice,

Motivare
3.

Prin renumerotare.
Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
Pentru corelare cu modificările de la
art. 29.
Completare conform prevederilor
Legii nr. 26/1996 a Codului Silvic.
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crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
legate de oferta cea mai mare.
Exercitarea pescuitului se face
în baza unui permis nominal eliberat
de persoanele juridice autorizate.

40.

Art. 40. Prin pescuit, în sensul
prezentei legi, se înţelege capturarea
peştelui şi a altor animale acvatice,
din bazinele piscicole naturale, de
către personal autorizat, în locuri,
perioade şi cu unelte permise de lege,
în scop comercial, ştiinţific şi

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
se face prin autorizare de către
Societatea
Naţională
pentru
Piscicultură şi Pescuit, în funcţie de
garanţiile profesionale prezentate,
care nu sunt legate de oferta cea mai
mare.
(3) Exercitarea pescuitului se
face în baza unui permis nominal
eliberat de persoanele juridice
autorizate.”
Amendament înaintat de domnii
deputaţi: Şt. Popescu Bejat, M.
Chiriac, Alex. Pereş, U.S.D. – P.D. şi
D. Ifrim, , U.S.D. – P.S.D.R.
Art. 40 devine art. 35, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art. 35. Prin pescuit, în sensul
prezentei legi, se înţelege capturarea
peştelui şi a altor animale acvatice,
din bazinele piscicole naturale, de
către personal autorizat, în locuri,

Motivare
3.

Prin renumerotare.
Pentru corelare
cu modificarea
adusă la art. 8.
Practicarea pescuitului se face în baza
unui permis.
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crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
recreativ.

41.

Art. 41. Prin pescuit în scop comercial
se înţelege capturarea peştelui şi a
altor animale acvatice prin metode şi
cu unelte admise de lege, de către
personal autorizat, în condiţiile
prezentei legi.

42.

Art. 42. Prin pescuit în scopuri
ştiinţifice, se înţelege capturarea
peştelui şi a altor animale acvatice
pentru
studiul
populaţiilor,
migraţiilor şi impactului factorilor
antropici asupra fondului piscicol,
reproducerea artificială în vederea
refacerii
prin
repopulări
a
populaţiilor vulnerabile şi periclitate,

Amendamentul propus
Motivare
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
3.
perioade şi cu unelte permise de lege,
în scop ştiinţific, recreativ şi sportiv,
pe baza permisului de pescuit. “
Amendament înaintat de domnul
deputat Marian Ianculescu, P.D.S.R.
Art. 41 devine art. 36:
Prin renumerotare.
“Art. 36. Prin pescuit în scop
comercial se înţelege capturarea
peştelui şi a altor animale acvatice
prin metode şi cu unelte admise de
lege, de către personal autorizat, în
condiţiile prezentei legi.”
Art. 42 devine art. 37, se va modifica Prin renumerotare.
şi va avea următorul cuprins:
Pentru corelare cu
“Art. 37. Prin pescuit în scopuri adusă la art. 23.
ştiinţifice, se înţelege capturarea
peştelui şi a altor animale acvatice
pentru
studiul
populaţiilor,
migraţiilor şi impactului factorilor
antropici asupra fondului piscicol,
reproducerea artificială în vederea

modificarea

42E |234

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
experimentarea de noi metode şi
unelte de pescuit.
Pescuitul se poate efectua în orice
perioadă de timp a anului, inclusiv în
perioadele de prohibiţie, în orice loc,
cu orice unelte sau metode de pescuit,
în baza unei autorizaţii emise de
autoritatea publică centrală de
protecţie a mediului şi autoritatea
publică centrală pentru agricultură şi
alimentaţie.

43.

Art. 43. Prin pescuit în scop recreativ,
se înţelege pescuitul efectuat cu
undiţa şi cu lanseta, în scop de
agrement, pe baza unui permis
nominal
eliberat
în
condiţiile
prezentei
legi,
cu
respectarea
următoarelor reguli:
a. numai în timpul zilei, de la

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
refacerii
prin
repopulări
a
populaţiilor vulnerabile şi periclitate
experimentarea de noi metode şi
unelte de pescuit.
Pescuitul se poate efectua în orice
perioadă de timp a anului, inclusiv în
perioadele de prohibiţie, în orice loc,
cu orice unelte sau metode de pescuit,
în baza unei autorizaţii emise de
autoritatea publică centrală pentru
agricultură şi alimentaţie şi de
autoritatea publică centrală pentru
protecţie a mediului.”
Art. 43 devine art. 38, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art. 38 - (1) Prin pescuit în scop
recreativ
şi sportiv, se înţelege
pescuitul efectuat cu undiţa şi cu
lanseta, în scop de agrement, pe baza
unui permis nominal eliberat în
prezentei
legi,
cu
condiţiile

Motivare
3.

Prin renumerotare.
Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
Pentru corelare cu modificarea adusă
la art. 8.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
răsăritul şi până la apusul soarelui;
b. de pe mal sau din barcă, iar în
timpul iernii şi de pe ghiaţă, cu
excepţia zonelor de protecţie specială
a iernării peştelui;
c. în bazinele piscicole naturale din
zona montană, numai cu o singură
undiţă, cu cel mult două cârlige;
d. în bazinele piscicole naturale din
zona colinară şi de şes, pe tot cursul
Dunării şi al braţelor sale, în Delta
Dunării, cu cel mult două undiţe sau
două lansete, cu câte două cârlige
fiecare;
e. în Marea Neagră, cu cel mult două
undiţe sau două lansete, cu câte 10
cârlige fiecare;
f. atât cu momeli naturale cât şi
artificiale, cu excepţia apelor cu
salmonide şi lipan, în care sunt
permise numai momeli artificiale;

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
respectarea următoarelor reguli:
a. numai în timpul zilei, de la
răsăritul şi până la apusul soarelui;
b. de pe mal sau din barcă, iar în
timpul iernii şi de pe ghiaţă, cu
excepţia zonelor de protecţie specială
a iernării peştelui;
c. în bazinele piscicole naturale din
zona montană, numai cu o singură
undiţă, cu cel mult două cârlige; ;
d. în bazinele piscicole naturale din
zona colinară şi de şes, pe tot cursul
Dunării şi al braţelor sale, în Delta
Dunării, cu cel mult două undiţe sau
două lansete, cu câte două cârlige
fiecare;
e. în Marea Neagră, cu cel mult două
undiţe sau două lansete, cu câte 10
cârlige fiecare;
f. atât cu momeli naturale cât şi
artificiale, cu excepţia apelor cu

Motivare
3.

44E |234

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
g. în timpul unei zile de pescuit
recreativ, un pescar poate pescui şi
reţine în bazinele piscicole naturale
din zona de munte, cel mult 10
exemplare, în total, din speciile:
păstrăv indigen, păstrăv curcubeu,
fântânel, lipan şi coregon, sau cel
mult 2 kg. din alte specii; în bazinele
piscicole naturale din zona colinară şi
de şes, în Dunăre şi lunca sa
inundabilă şi în Delta Dunării, cel
mult 3 kg. de peşte sau numai un
singur peşte, dacă greutatea acestuia
depăşeşte 3 kg.; în Marea Neagră, 5
kg. de peşte sau numai un singur
peşte, dacă greutatea acestuia
depăşeşte 5 kg.
Pescuitul recreativ
se poate
exercita în amenajările piscicole şi în
bazinele de acumulare în care se
practică piscicultura, în condiţiile şi

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
salmonide şi lipan, în care sunt
permise numai momeli artificiale;
g. în timpul unei zile de pescuit
recreativ sau sportiv, un pescar poate
pescui şi reţine în bazinele piscicole
naturale din zona de munte, cel mult
10 exemplare, în total, din speciile:
păstrăv indigen, păstrăv curcubeu,
fântânel, lipan şi coregon, sau cel
mult 2 kg din alte specii; în bazinele
piscicole naturale din zona colinară
şi de şes, în Dunăre şi lunca sa
inundabilă şi în Delta Dunării, cel
mult 3 kg de peşte sau numai un
singur
peşte,
dacă
greutatea
acestuia depăşeşte 3 kg; în Marea
Neagră, 5 kg de peşte sau numai un
singur
peşte,
dacă
greutatea
acestuia depăşeşte 5 kg.
(2) Pescuitul recreativ şi sportiv
se poate exercita în amenajările

Motivare
3.
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crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
pe baza regulilor stabilite de
deţinătorii
sau
administratorul
fondului piscicol.

44.

Art. 44. Administraţia Naţională a
Pescăriilor RA, atribuie persoanelor
fizice şi juridice dreptul de exercitare
a pescuitului în scop comercial şi cel
de organizare a pescuitului în scop
recreativ, prin licitaţie publică.

45.

Art. 45. Condiţiile de participare la
licitaţii în vederea obţinerii dreptului
de pescuit în scop comercial şi al celui
de organizare a pescuitului în scop
recreativ de către persoane fizice şi
juridice, sunt stabilite conform
legislaţiei în vigoare, de autoritatea

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
piscicole şi în bazinele de acumulare
în care se practică piscicultura, în
condiţiile şi pe baza regulilor stabilite
de deţinătorii sau administratorul
fondului piscicol.”
Art. 44 devine art. 39, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art. 39. Societatea Naţională
pentru Piscicultură şi Pescuit atribuie
persoanelor fizice şi juridice dreptul
de exercitare a pescuitului în scop
comercial şi cel de organizare a
pescuitului în scop recreativ şi
sportiv, prin licitaţie publică.”
Art. 45 devine art. 40, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art. 40. Condiţiile de participare
la licitaţii în vederea obţinerii
dreptului de pescuit în scop comercial
şi al celui de organizare a pescuitului
în scop recreativ şi sportiv de către

Motivare
3.

Prin renumerotare.
Pentru corelare cu modificările aduse
la art. 8 şi art. 29.

Prin renumerotare.
Pentru corelare cu modificarea adusă
la art. 8.
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Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
publică centrală pentru agricultură şi
alimentaţie.

46.

Art. 46. Persoanele fizice şi juridice
care au obţinut dreptul de pescuit în
scop comercial sau de organizare a
pescuitului în scop recreativ în
condiţiile prevederilor din prezenta
lege, sunt obligate să marcheze sub
controlul Administraţiei Naţionale a
Pescăriilor RA, zonele din bazinele
piscicole naturale ce fac obiectul
dreptului de pescuit.

47.

Art. 47. În autorizaţiile de pescuit în
scop comercial se vor specifica
condiţiile de exercitare a pescuitului,
metodele de pescuit, tipul şi numărul

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
persoane fizice şi juridice, sunt
stabilite conform legislaţiei în vigoare,
de autoritatea publică centrală pentru
agricultură şi alimentaţie.”
Art. 46 devine art. 41, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art. 41. Persoanele fizice şi
juridice care au obţinut dreptul de
pescuit în scop comercial sau de
organizare a pescuitului în scop
recreativ şi sportiv, în condiţiile
prevederilor din prezenta lege, sunt
obligate să marcheze sub controlul
Societăţii
Naţionale
pentru
Piscicultură şi Pescuit, zonele din
bazinele piscicole naturale ce fac
obiectul dreptului de pescuit.”
Art. 47 devine art. 42, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art. 42. În autorizaţiile de pescuit
în scop comercial se vor specifica

Motivare
3.

Prin renumerotare.
Pentru corelare cu modificările aduse
la art. 8 şi art. 29.

Prin renumerotare.
Pentru
corelare cu modificarea
adusă la art.26.
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Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
uneltelor şi ambarcaţiunilor de
pescuit, numărul pescarilor, cota de
pescuit repartizată pe specii, precum
şi alte măsuri pentru asigurarea
exploatării durabile a fondului
piscicol.

48.

Art. 48. Administraţia Naţională a
Pescăriilor RA, este abilitată să emită
permise nominale de pescuit recreativ
pentru bazinele piscicole naturale
aflate în administrarea sa.

49.

Art. 49. Administraţia Naţională a
Pescăriilor RA asigură şi exercită cu
personal specializat paza fondului
piscicol şi controlul activităţilor de
pescuit şi exploatarea resurselor

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
condiţiile de exercitare a pescuitului,
metodele de pescuit, tipul şi numărul
uneltelor şi ambarcaţiunilor de
pescuit, numărul pescarilor, cota de
pescuit repartizată pe specii, precum
şi alte măsuri pentru asigurarea
a
fondului
exploatării
optime
piscicol.”
Art. 48 devine art. 43, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art. 43. Societatea Naţională
pentru Piscicultură şi Pescuit este
abilitată să emită permise nominale
de pescuit recreativ şi sportiv pentru
bazinele piscicole naturale aflate în
administrarea sa.”
Art. 49 devine art. 44, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art. 44. Societatea Naţională
pentru Piscicultură şi Pescuit, asigură
şi exercită cu personal specializat

Motivare
3.

Prin renumerotare.
Pentru corelare cu modificările aduse
la art. 8 şi art. 29.

Prin renumerotare.
Pentru corelare cu modificarea adusă
la art. 29.
Legea are ca obiect fondul piscicol,
iar noţiunea de “ resurse acvatice vii”
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crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
acvatice vii din bazinele piscicole pe
care
le
administrează,
pentru
combaterea braconajului, furturilor,
distrugerilor şi degradărilor.

50.

Art. 50. Personalul de pază este dotat,
în condiţiile legii, cu armament şi
echipament corespunzător.

51.

Art. 51. Personalul de pază este
asimilat în exercitarea atribuţiunilor
de serviciu cu personalul care
îndeplineşte o funcţie ce implică
exerciţiul autorităţii publice.

52.

Art. 52. Organizarea activităţii de
pază la nivelul structurilor teritoriale
proprii, este reglementată prin

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
paza fondului piscicol şi controlul
activităţilor de pescuit şi exploatare a
acestuia,
pentru
combaterea
braconajului, furturilor, distrugerilor
şi degradărilor.”
Amendament propus de domnul
deputat Şt. Popescu-Bejat U.S.D. P.D.
Art. 50 devine art. 45:
“Art. 45. Personalul de pază este
dotat, în condiţiile legii, cu armament
şi echipament corespunzător.”
Art. 51 devine art. 46:
“Art. 46. Personalul de pază este
asimilat în exercitarea atribuţiunilor
de serviciu cu personalul care
îndeplineşte o funcţie ce implică
exerciţiul autorităţii publice.”
Art. 52 devine art. 47, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art. 47. Organizarea activităţii de

Motivare
3.
are o cuprindere mult mai largă.

Prin renumerotare.

Prin renumerotare.

Prin renumerotare.
Pentru corelare cu modificarea adusă
la art. 29.
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crt.
0.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
1.
2.
regulamentul de organizare şi pază la nivelul structurilor teritoriale
funcţionare
a
Administraţia proprii, este reglementată prin
Naţională a Pescăriilor RA.
statutul Societăţii Naţionale pentru
Piscicultură şi Pescuit.”

53.

Art. 53. Prefecţii, consiliile judeţene şi
locale precum şi unităţile de poliţie şi
jandarmerie, potrivit atribuţiilor ce le
revin în temeiul legii, au obligaţia de
a sprijini acţiunile de pază a fondului
piscicol.

54.

Art. 54. Autoritatea publică centrală
pentru agricultură şi alimentaţie,
elaborează şi aplică unitar strategia
dezvoltării şi politica economică a
Guvernului în domeniul pisciculturii,
din amenajările piscicole ale ţării,
indiferent de zona geografică, forma
de proprietate şi modul de exploata
re.

Art. 53 devine art. 48, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art. 48. Unităţile de poliţie şi
jandarmerie, potrivit atribuţiilor ce le
revin în temeiul legii, au obligaţia de
a sprijini acţiunile de pază a fondului
piscicol.”
Art. 54 devine art. 49, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art. 49. Autoritatea publică
centrală pentru agricultură şi
alimentaţie, elaborează şi aplică
unitar strategia dezvoltării şi politica
economică a Guvernului în domeniul
pisciculturii,
din
amenajările
piscicole,
indiferent
de
zona

Motivare
3.

Prin renumerotare.
Autorităţile publice excluse nu au
atribuţii în acest sens.

Prin renumerotare.
Menţionare inutilă.
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Articolul
(textul iniţial)

0.

1.

55.

Art. 55. În sensul prezentei legi,
societatea comercială cu activitate de
piscicultură, este considerată agent
economic care are în componenţa sa
una sau mai multe ferme piscicole.

56.

Art. 56. Ferma piscicolă constituie
unitatea funcţională de bază în
piscicultură, geografic determinată,
alcătuită din una sau mai multe
amenajări piscicole definite conform
art. 5 din prezenta lege.

57.

Art.
57.
Restructurarea
şi
privatizarea societăţilor comerciale
cu activităţi de piscicultură se face la
propunerea acestora în condiţiile
legii.
Art. 58. Concesionarea terenurilor Art. 58 devine art. 52, se va modifica Prin renumerotare.

58.

Amendamentul propus
Motivare
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
3.
geografică, forma de proprietate şi
modul de exploatare.”
Art. 55 devine art. 50
Prin renumerotare.
“Art. 50. În sensul prezentei legi,
societate comercială cu activitate de
piscicultură este considerată agent
economic care are în componenţa sa
una sau mai multe ferme piscicole.”
Art. 56 devine art. 51:
Prin renumerotare
“Art. 51. Ferma piscicolă constituie
unitatea funcţională de bază în
piscicultură, geografic determinată,
alcătuită din una sau mai multe
amenajări piscicole definite conform
art. 5 din prezenta lege.”
Se elimină.
Textul este superfluu.
Amendament înaintat de domnul
deputat Gh. Cristea P.N.Ţ.-CD.
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crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
ocupate de fermele piscicole din
proprietatea privată a statului se face
de către Administraţia Naţională a
Pescăriilor RA pe o durată de
minimum 25 de ani, în condiţiile legii.

59.

Art. 59. Utilizarea amenajărilor
piscicole pentru realizarea producţiei
de peşte şi alte animale acvatice este
obligatorie pentru toţi deţinătorii.
Schimbarea
folosinţelor
piscicole
sau
dezafectarea
amenajărilor piscicole se aprobă
fundamentat de autoritatea publică
centrală pentru agricultură şi
alimentaţie.

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
şi va avea următorul cuprins:
“Art. 52. Concesionarea terenurilor
ocupate de fermele piscicole din
proprietatea privată a statului se face
de către Societatea Naţională pentru
Piscicultură şi Pescuit pe o durată de
minimum 25 de ani, în condiţiile
legii.”
Art. 59 devine art. 53, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art. 53 - (1) Utilizarea amenajărilor
piscicole, din domeniul privat al
statului, pentru realizarea producţiei
de peşte şi alte animale acvatice este
obligatorie pentru toţi deţinătorii.
(2) Schimbarea folosinţelor
piscicole
sau
dezafectarea
amenajărilor piscicole se aprobă
fundamentat de autoritatea publică
centrală pentru agricultură
şi alimentaţie.”

Motivare
3.
Pentru corelare cu modificarea adusă
la art. 29.

Prin renumerotare.
Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
Nu se poate îngrădi, în nici un fel,
utilizarea amenajărilor piscicole
particulare.
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Articolul
(textul iniţial)

0.

1.

60.

Art. 60. Autorizarea agenţilor
economici care desfăşoară activitate
de piscicultură în amenajări piscicole,
indiferent de forma de proprietate, se
face conform prezentei legi de
autoritatea publică centrală pentru
agricultură şi alimentaţie.

61.

Art. 61. Autorizarea agenţilor
economici care desfăşoară activitate
de piscicultură se face cu respectarea
următoarelor condiţii:
a. face dovada că este legal constituit
şi are în obiectul de activitate
piscicultura;
b. face dovada că are în posesie sau
exploatează unităţi amenajate pentru
piscicultură;

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
Amendament înaintat de domnul
deputat Aurelian Paul Alecu, P.N.Ţ. –
C.D.
Art. 60 devine art. 54.
“Art. 54. Autorizarea agenţilor
economici care desfăşoară activitate
de piscicultură în amenajări piscicole
indiferent de forma de proprietate se
face conform prezentei legi de
autoritatea publică centrală pentru
agricultură şi alimentaţie.”
Art. 61 se reformulează în două
articole, art. 55 şi art. 55,.
“ Art. 55. Autorizarea agenţilor
economici care desfăşoară activitate
de piscicultură se face cu respectarea
următoarelor condiţii:
a. fac dovada că sunt legal constituiţi
şi au în obiectul de activitate
piscicultura;
b. fac dovada că au în posesie sau

Motivare
3.

Prin renumerotare.

Prin renumerotare.
Pentru acord gramatical.
Pentru o concisă redactare.
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Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
c. face dovada că activitatea de
piscicultură este efectuată de personal
calificat, atestat legal;
d. face dovada preocupărilor pentru
dezvoltarea activităţii de piscicultură;
e. monitorizează starea sanitară a
efectivului piscicol şi ia măsuri de
prevenire şi combatere a bolilor şi
dăunătorilor;
f. comunică operativ autorităţii
publice centrale pentru agricultură şi
alimentaţie,
îmbolnăvirile
care
afectează efectivul piscicol;
g. înregistrează şi comunică anual
autorităţii publice centrale pentru
agricultură şi alimentaţie, producţia
de peşte şi alte vieţuitoare acvatice
realizată.
Neîndeplinirea
uneia
din
condiţii atrage după sine, din oficiu,
suspendarea sau, după caz anularea

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
exploatează unităţi amenajate pentru
piscicultură;
c. fac dovada că activitatea de
piscicultură este efectuată de personal
calificat, atestat legal.
“Art. 55’
Agenţii
economici
care
desfăşoară activitate de piscicultură
au obligaţia să respecte normele
sanitar veterinare.”

Motivare
3.
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0.

1.

62.

63.

autorizaţiei.
Art. 62. Controlul agenţilor economici
autorizaţi care desfăşoară activitate
de piscicultură, indiferent de forma
de proprietate, se exercită de
autoritatea publică centrală pentru
agricultură şi alimentaţie, prin
Inspecţia Piscicolă, în conformitate cu
prezenta lege.

Art. 63. Autoritatea publică centrală
pentru agricultură şi alimentaţie, prin
organismul său de specialitate şi
Administraţia Naţională a Pescăriilor
RA, cu sprijinul prefecţilor şi
consiliilor judeţene şi locale vor
identifica, în baza unor studii de

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.

Motivare

Art. 62 devine art. 56, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art. 56. Controlul agenţilor
economici autorizaţi care desfăşoară
activitate de piscicultură, indiferent
de forma de proprietate, se exercită
de autoritatea publică centrală pentru
agricultură şi alimentaţie, prin
Direcţia Pescuit, Piscicultură şi
Inspecţie, în conformitate cu prezenta
lege.”
Amendament înaintat de domnul
deputat V. Argeşanu, P.N.Ţ. –C.D.
Art. 63 devine art. 57, se modifică şi
va avea următorul cuprins:
“Art. 57. Autoritatea publică
centrală pentru agricultură şi
alimentaţie împreună cu autoritatea
publică centrală pentru silvicultură,
cu sprijinul prefecţilor şi consiliilor

Prin renumerotare.
Denumirea corectă, conform H.G. nr.
390/24.07.97
de
organizare
şi
funcţionare
a
Ministerului
Agriculturii şi Alimentaţiei.

3.

Prin renumerotare.
Pentru
identificarea
terenurilor
pretabile realizării de amenajări
piscicole este necesară implicarea
autorităţii publice centrale pentru
silvicultură.

55E |234

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
specialitate, terenurile aparţinând
domeniilor public şi privat al statului
pretabile pentru realizarea de
amenajări piscicole.

64.

Art. 64. În categoria terenurilor
pretabile
pentru
realizarea
amenajărilor piscicole sunt incluse, cu
avizul organelor agricole judeţene şi
după caz, şi cu acordul autorităţii
publice centrale pentru agricultură şi
alimentaţie, terenurile sărăturate,
terenurile mlăştinoase, vechile albii
de
râuri,
amenajări
piscicole
degradate, precum şi terenurile
arabile care nu pot fi folosite, rentabil
pentru alte destinaţii agricole în

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
judeţene şi locale vor identifica, în
baza unor studii de specialitate,
terenurile aparţinând domeniilor
public şi privat al statului pretabile
pentru realizarea de amenajări
piscicole.”
Amendament înaintat de domnii
deputaţi Şt. Popescu-Bejat U.S.D. P.D. şi M. Ianculescu P.D.S.R.
Art. 64 devine art. 58, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art. 58. Amenajările piscicole,
indiferent de forma de proprietate,
care prin degradare şi-au pierdut
total sau parţial potenţialul de
producţie, vor fi incluse de
autoritatea publică centrală pentru
agricultură
şi
alimentaţie,
în
conformitate cu legea, în categoria
terenurilor în curs de ameliorare.”
Amendament înaintat de domnul

Motivare
3.

Prin renumerotare.
Prevederile eliminate sunt cuprinse
în Legea fondului funciar
nr.
18/1991.
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crt.
0.

65.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
1.
2.
conformitate cu prevederile art. 56, deputat V. Tabără, P.U.N.R.
al. ultim, din Legea fondului funciar
nr. 18/1991. Amenajările piscicole,
indiferent de forma de proprietate,
care prin degradare şi-au pierdut
total sau parţial potenţialul de
producţie, vor fi incluse de
autoritatea publică centrală pentru
agricultură
şi
alimentaţie,
în
conformitate cu legea, în categoria
terenurilor în curs de ameliorare.
Art. 65. Fondurile necesare pentru Se elimină.
finanţarea studiilor, proiectelor şi
execuţiei lucrărilor de ameliorare a
amenajărilor piscicole degradate,
indiferent de forma de proprietate, se
asigură de autoritatea publică
centrală pentru agricultură şi
alimentaţie din fondul de ameliorare,
precum şi din alocaţii bugetare
conform legii.

Motivare
3.

Prevederile eliminate sunt cuprinse în
Legea fondului funciar nr. 18/1991
(art. 67 ).
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0.
66.

67.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
1.
2.
Art. 66. Agenţii economici care Se elimină.
desfăşoară activitate de piscicultură,
indiferent de forma de proprietate,
vor fi sprijiniţi de către stat pentru
dezvoltarea acestei activităţi, prin
acordarea de alocaţii şi subvenţii la
dobânzile
pentru
creditele
de
producţie şi investiţii, compensaţii,
asistenţa tehnică de specialitate şi alte
servicii prevăzute de lege a fi
efectuate gratuit pentru sprijinirea de
către stat a producătorilor agricoli, în
conformitate cu legea.
Art. 67. Alocaţiile şi subvenţiile la Se elimină.
dobânzile pentru credite de producţie
şi investiţii se acordă pentru:
a. producerea de reproducători, puiet
de peşte şi peşte de consum;
b. realizarea de amenajări piscicole
pentru producerea de reproducători
şi puiet de peşte;

Motivare
3.
Fondurile alocate subvenţiilor sunt
prevăzute în bugetul Ministerului
Agriculturii şi Alimentaţiei

Fondurile alocate subvenţiilor sunt
prevăzute în bugetul Ministerului
Agriculturii şi Alimentaţiei
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Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
c. modernizarea tehnologiilor din
piscicultură;
Art. 68. Autoritatea publică centrală
pentru agricultură şi alimentaţie, va
lua măsuri pentru introducerea în
cultură a unor specii valoroase de
peşti în care scop se vor realiza
amenajări piscicole specializate în
reproducerea şi creşterea acestora
(sturioni, păstrăv, lipan, lostriţă,
coregon, chefal, cambulă, anghilă
etc.).

68.

69.

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.

Art. 68 devine art. 59,se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art. 59. Autoritatea publică
centrală pentru agricultură şi
alimentaţie, respectiv silvicultură, vor
lua măsuri pentru introducerea în
cultură a unor specii valoroase de
peşti în care scop se vor realiza
amenajări piscicole specializate în
reproducerea şi creşterea acestora
(sturioni, păstrăv, lipan, lostriţă,
coregon, chefal, cambulă, anghilă
etc.).”
Amendament înaintat de domnul
deputat: ŞT. Popescu Bejat, U.S.D. –
P.D.
Art. 69. În scopul dezvoltării Art. 69 devine art. 60:
“Art. 60. În scopul dezvoltării
acvaculturii,
autoritatea
publică
autoritatea
publică
centrală pentru agricultură şi acvaculturii,

Motivare
3.

Prin renumerotare.
Pentru a cuprinde şi amenajări
piscicole administrate de autoritatea
publică centrală pentru silvicultură.

Prin renumerotare.
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Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
alimentaţie,
întreprinde
măsuri
pentru stimularea realizării unor
amenajări
specializate
în
reproducerea şi creşterea broaştelor,
racilor şi scoicilor.

70.

Art. 70. Pentru asigurarea bazei
biologice a producţiei piscicole
autoritatea publică centrală pentru
agricultură şi alimentaţie, va organiza
centre zonale pentru reproducerea,
selecţia şi ameliorarea speciilor de
peşti de cultură.
Art. 71. Pentru urmărirea respectării
prevederilor prezentei legi precum şi
a celorlalte reglementări în domeniu,
se înfiinţează Inspecţia Piscicolă ca
organism de specialitate al autorităţii
publice centrale pentru agricultură şi
alimentaţie.

71.

Amendamentul propus
Motivare
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
3.
centrală pentru agricultură şi
alimentaţie întreprinde măsuri pentru
stimularea realizării unor amenajări
specializate în reproducerea şi
creşterea broaştelor, racilor şi
scoicilor.”
Se elimină.
Conţinutul acestui articol se regăseşte
Amendament înaintat de domnul în cuprinsul art.68.
deputat E. Barna, U.D.M.R.

Art. 71 devine art. 61, iar alin. 1 se va
modifica şi va avea următorul
cuprins:
“Art. 61 - (1) Urmărirea respectării
prevederilor prezentei legi, precum şi
a celorlalte reglementări în domeniu,
se realizează de autoritatea publică
centrală pentru agricultură şi

Prin renumerotare.
Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
Autoritatea publică centrală pentru
agricultură şi alimentaţie, respectiv
silvicultură, dispun de organisme
specializate de control.
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Articolul
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0.

1.

72.

Art. 71.
Regulamentul de organizare şi
funcţionare al inspecţiei se stabileşte
prin hotărâre de Guvern, în termen
de 60 de zile de la publicarea
prezentei legi.

73.

Art. 72. În scopul îndeplinirii
atribuţiilor de control personalul
Inspecţiei Piscicole are dreptul:

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
alimentaţie, respectiv
silvicultură
prin organismele de specialitate.”
Amendament înaintat de domnii
deputaţi Gh. Cristea P.N.Ţ.-CD , D.
Ifrim U.S.D. - P.S.D.R. şi Şt. PopescuBejat U.S.D. - P.D.
Art. 71 devine art. 61, iar alin. 2 se va
modifica şi va avea următorul
cuprins:
“ Art. 61 – (2) Regulamentul de
organizare
şi
funcţionare
al
organismelor de specialitate se
stabileşte prin hotărâre de Guvern, în
termen de 60 de zile de la publicarea
prezentei legi în Monitorul Oficial al
României.”
Amendament înaintat de domnul
deputat A.P. Alecu, P.N.Ţ. –C.D.
Art. 72 devine art. 62, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art. 62. În scopul îndeplinirii

Motivare
3.

Prin renumerotare.
Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
Corelarea cu modificarea adusă
alineatului precedent.

Prin renumerotare.
Pentru o corectă redactare.
Produsele din peşte, în sens larg,
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Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
a. de acces pe ambarcaţiuni, la
uneltele de pescuit, la punctele de
colectare şi de livrare a peştelui, şi în
fermele piscicole, pentru a constata
modul
cum
sunt
respectate
reglementările piscicole şi aplicate
măsurile de protecţie a fondului
piscicol şi combatere a furturilor şi
braconajului;
b. de control asupra lucrărilor,
construcţiilor şi instalaţiilor care au
legătură cu pescuitul, creşterea
peştelui şi protecţia fondului piscicol;
c. de control al datelor şi
documentelor
în
legătură
cu
pescuitul, originea şi circulaţia
peştelui după pescuit;
d. de control a modului cum sunt
respectate perioadele de prohiibiţie;
e. de a constata faptele care constituie
contravenţii şi infracţiuni în domeniul

Amendamentul propus
Motivare
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
3.
atribuţiilor de control organismul de cuprind şi pe cele provenite din
specialitate are dreptul:
prelucrarea industrială.
a. de acces la ape, pe ambarcaţiuni, la
uneltele de pescuit, la punctele de
colectare şi de livrare a peştelui, şi în
fermele piscicole, pentru a constata
modul
cum
sunt
respectate
reglementările piscicole şi aplicate
măsurile de protecţie a fondului
piscicol şi combatere a furturilor şi
braconajului;
b. de control asupra lucrărilor,
construcţiilor şi instalaţiilor care au
legătură cu pescuitul, creşterea
peştelui şi protecţia fondului piscicol;
c. de control al datelor şi
documentelor
în
legătură
cu
pescuitul, originea şi circulaţia
peştelui după pescuit;
d. de control a modului cum sunt
respectate perioadele de prohibiţie;

62E |234

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
pescuitului şi protecţiei fondului
piscicol, pisciculturii şi circulaţiei
peştelui, produselor din peşte precum
şi alte animale acvatice: broaşte, raci
şi scoici.

74.

Art. 73. Peştele, produsele din peşte şi
alte animale acvatice vor putea fi
transportate de la locul de pescuit sau
depozitare,
numai
însoţite
de
documentele legale de provenienţă.

75.

Art.74. Inspecţia piscicolă este
împuternicită să controleze circulaţia
peştelui, produselor din peşte şi a
altor animale acvatice şi să le confişte

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
e. de a constata faptele care constituie
contravenţii şi infracţiuni în domeniul
pescuitului şi protecţiei fondului
piscicol, pisciculturii şi circulaţiei
peştelui, icrelor precum şi alte
animale acvatice: broaşte, raci şi
scoici, precum şi de a întocmi
documentele potrivit legii.”
Amendament înaintat de domnul
deputat Gh. Cristea P.N.Ţ.-CD.
Art. 73 devine art. 63, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art.63. Peştele, icrele şi alte
animale acvatice vor putea fi
transportate de la locul de pescuit sau
depozitare,
numai
însoţite
de
documentele legale de provenienţă.”
Art.74 devine art. 64, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art. 64. Personalul împuternicit
de autoritatea publică centrală pentru

Motivare
3.

Prin renumerotare.
Pentru corelare cu modificarea adusă
la art. 72.

Prin renumerotare.
Pentru corelare cu modificările aduse
la art. 71 şi art.72
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0.

76.

77.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
Motivare
(autorul)
Text adoptat de comisie
1.
2.
3.
pe cele neînsoţite de documente legale agricultură şi alimentaţie şi respectiv,
silvicultură să controleze circulaţia
de provenienţă şi transport.
peştelui, icrelor şi altor animale
acvatice poate să confişte pe cele
neînsoţite de documente legale de
provenienţă şi transport.”
Amendament înaintat de domnul
deputat Gh. Cristea, PNŢ – CD.
Art. 74.
Alin. 2 al art. 74 se elimină.
Textul este superfluu.
Organele de poliţie, şi unde este Amendament înaintat de domnul
cazul şi cele vamale, sunt obligate să deputat A.P. Alecu, P.N.Ţ. –C.D.
exercite controlul circulaţiei peştelui,
produselor din peşte şi altor animale
acvatice şi să le confişte pe cele
neînsoţite de documente legale de
provenienţă.
Art.75. Peştele, produsele din peşte şi Art.75 devine art. 65, se va modifica Prin renumerotare.
alte animale acvatice, găsite în curs de şi va avea următorul cuprins:
Pentru corelare cu modificările de la
transport sau valorificare, fără
“Art. 65. Peştele, icrele, şi alte art. 72 şi art.74.
documentele prevăzute la art. 73, vor animale acvatice găsite în curs de
fi confiscate de organele Inspecţiei transport sau valorificare, fără
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Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
Piscicole, poliţiei sau cele vamale în
vederea stabilirii provenienţei lor.

78.

Art.76. Peştele, produsele din peşte şi
alte animale acvatice, reţinute în baza
prevederilor art.74, vor fi predate în
custodie, celui mai apropiat agent
economic, pentru valorificare, pe
bază de dovadă, care se va anexa la
procesul verbal întocmit.

79.

Art.77. Dacă în termenul stabilit de
organul constatator, sau ca urmare a
hotărârii judecătoreşti nu se poate
stabili
provenienţa
peştelui,
produselor din peşte şi altor animale

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
documentele prevăzute la art. 63, vor
fi
confiscate
de
persoanele
împuternicite cu drept de control, de
poliţie sau organele vamale, în
vederea stabilirii provenienţei lor.”
Amendament înaintat de domnul
deputat V. Neagu, P.D.S.R.
Art. 76 devine art. 66, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art.66. Peştele, icrele şi alte
animale acvatice, reţinute în baza
prevederilor art.64, vor fi predate în
custodie, celui mai apropiat agent
economic, pentru valorificare, pe
bază de dovadă, care se va anexa la
procesul verbal întocmit.”
Art. 77 devine art. 67, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art. 67. Dacă în termenul stabilit
de organul constatator, sau ca urmare
a hotărârii judecătoreşti nu se poate

Motivare
3.

Prin renumerotare.
Corelare cu modificarea adusă la art.
72.

Prin renumerotare.
Corelare cu modificarea adusă la art.
72.
Denumirea
corectă
a
actului
normativ.
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0.

1.
acvatice reţinute, acestea vor fi
confiscate conform prevederilor din
Legea Penală sau din actele
normative referitoare la sancţionarea
contravenţiilor.

80.

81.

Art.78. Se interzice efectuarea
operaţiunilor de prelucrare a peştelui
şi a altor animale acvatice, atît pentru
industrializare cît şi pentru consum în
unităţi de alimentaţie publică, dacă
nu există documente de provenienţă
legală.
Art.79. Modul de aducere la
îndeplinire a prevederilor referitoare
la circulaţia şi prelucrarea peştelui, a
produselor din peşte şi alte animale
acvatice, se stabileşte prin hotărâre
de Guvern la propunerea autorităţii
publice centrale pentru agricultură şi

Amendamentul propus
Motivare
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
3.
stabili provenienţa peştelui, icrelor şi
altor animale acvatice reţinute,
acestea vor fi confiscate conform
prevederilor din Codul Penal sau din
actele normative referitoare la
sancţionarea contravenţiilor.”
Art.78 devine art. 68:
Prin renumerotare.
“Art.68. Se interzice efectuarea
operaţiunilor de prelucrare a peştelui,
icrelor şi a altor animale acvatice,
atât pentru industrializare cât şi
pentru consum în unităţi de
alimentaţie publică, dacă nu există
documente de provenienţă legală.”
Art.79 devine art. 69:
Prin renumerotare
“Art.69. Modul de aducere la
îndeplinire a prevederilor referitoare
la circulaţia şi prelucrarea peştelui, şi
alte animale acvatice, se stabileşte
prin hotărâre de Guvern la
propunerea
autorităţii
publice
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82.

83.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
Motivare
(autorul)
Text adoptat de comisie
1.
2.
3.
alimentaţie.
centrale pentru agricultură şi
alimentaţie.”
Art.80. Personalul Inspecţiei Piscicole Art.80 devine art. 70, se va modifica Prin renumerotare.
este dotat cu uniforme, însemne şi va avea următorul cuprins:
Pentru corelare cu modificarea adusă
distincte şi armament conform legii.
“Art.70. Personalul împuternicit cu la art. 71.
drept de control este dotat cu
uniforme, însemne distincte şi
armament conform legii.”
Art.81. Autorităţile publice centrale şi
locale sunt obligate să asigure sprijin
personalului
Inspecţiei
Piscicole
pentru prevenirea şi combaterea
fenomenului
infracţional
şi
contravenţional în materie de pescuit.
Peştele şi alte animale acvatice
furate sau braconate, produsele din
peşte furate, uneltele de pescuit,
ambarcaţiunile
şi
autovehicolele
utilizate la prinderea, sustragerea şi
transportul acestora sunt supuse

Art.81 devine art. 71, iar alin. 1 se va
modifica şi va avea următorul
cuprins:
“Art.71 - (1) Autorităţile publice
centrale şi locale sunt obligate să
asigure
sprijin
personalului
împuternicit cu drept de control
pentru prevenirea şi combaterea
fenomenului
infracţional
şi
contravenţional în materie de pescuit.
(2) Peştele şi alte animale
acvatice furate sau braconate,

Prin renumerotare.
Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
Pentru corelare cu modificarea adusă
la art. 71.
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0.

1.
confiscării.

84.

Art.82. Încălcarea dispoziţiilor din
prezenta lege atrage, după caz,
răspunderea
disciplinară,
contravenţională, penală, materială
sau civilă a persoanelor vinovate
potrivit legii.

85.

Art.83. Constituie infracţiune şi se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni
la 2 ani, sau cu amendă:
a. pescuitul electric neautorizat,
pescuitul cu materiale explozive,
pescuitul cu substanţe toxice şi
narcotice de orice fel, pescuitul cu
ostia, cu japca şi orice alte unelte
înţepătoare şi agăţătoare;

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
produsele din peşte furate, uneltele de
pescuit,
ambarcaţiunile
şi
autovehicolele utilizate la prinderea,
sustragerea şi transportul acestora
sunt supuse confiscării.”
Art.82 devine art. 72:
“Art.72. Încălcarea dispoziţiilor din
prezenta lege atrage, după caz,
răspunderea
disciplinară,
contravenţională, penală, materială
sau civilă a persoanelor vinovate
potrivit legii”
Art.83 devine art.73, pct. g al alin. 1
se va modifica şi pct. o al alin. 1 se va
elimina:
“Art.73 - (1) Constituie infracţiune
şi se pedepseşte cu închisoare de la 6
luni la 2 ani, sau cu amendă:
a. pescuitul electric neautorizat,
pescuitul cu materiale explozive,
pescuitul cu substanţe toxice şi

Motivare
3.

Prin renumerotare.

Prin renumerotare.
Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
Corelarea cu modificările aduse la
art. 8.
Prevederile de la lit. o sunt cuprinse
la lit. g.
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0.

1.
b. pescuitul reproducătorilor în
perioada de prohibiţie şi distrugerea
icrelor embrionate de peşte din zonele
de reproducere naturală;
c. furtul de peşte prin orice mijloace
şi metode, din fermele piscicole;
d. pescuitul sturionilor şi al lostriţei,
sub dimensiuni legale, în alte scopuri
decât repopulare;
e. reducerea debitului şi volumului de
apă în bazinele piscicole sau zone
adiacente acestora în scop de
braconaj;
f. procurarea în condiţii ilicite a
peştelui şi altor animale acvatice, a
icrelor şi a altor produse din peşte;
g. pescuitul fără autorizaţie de pescuit
cu orice unealtă şi metodă de pescuit,
cu excepţia uneltelor de pescuit
recreativ, efectuat în bazinele
piscicole naturale;

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
narcotice de orice fel, pescuitul cu
ostia, cu japca şi orice alte unelte
înţepătoare şi agăţătoare;
b. pescuitul reproducătorilor în
perioada de prohibiţie şi distrugerea
icrelor embrionate de peşte din zonele
de reproducere naturală;
c. furtul de peşte prin orice mijloace
şi metode, din fermele piscicole;
d. pescuitul sturionilor şi al lostriţei,
sub dimensiuni legale, în alte scopuri
decât de repopulare;
e. reducerea debitului şi volumului de
apă în bazinele piscicole sau zonele
adiacente acestora în scop de
braconaj;
f. procurarea în condiţii ilicite a
peştelui şi altor animale acvatice, a
icrelor şi a altor produse din peşte;
g. pescuitul fără autorizaţie de pescuit
cu orice unealtă şi metodă de pescuit,

Motivare
3.
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0.

1.
h. comercializarea peştelui fără
dovada provenienţei legale a acestuia;
i. deteriorarea sau distrugerea
digurilor, canalelor, lucrărilor de
artă, trecătorilor pentru peşti şi a
benzilor
perimetrale
verzi
de
protecţie a bazinelor piscicole;
j. deteriorarea sau distrugerea
zonelor de iernat pentru peştii din
bazinele piscicole naturale precum şi
a zonelor speciale de protecţie pentru
speciile de peşti protejate prin Ordin
al autorităţii publice centrale pentru
agricultură şi alimentaţie;
k. distrugerea parţială sau totală din
culpă, a fondului piscicol ca urmare a
poluării apei din bazinele piscicole;
l. realizarea de amenajări piscicole în
terenuri extravilane făra autorizarea
autorităţii publice centrale pentru
agricultură şi alimentaţie;

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
cu excepţia uneltelor de pescuit
recreativ şi sportiv, efectuat în
bazinele piscicole naturale;
h. comercializarea peştelui fără
dovada provenienţei legale a acestuia;
i. deteriorarea sau distrugerea
digurilor, canalelor, lucrărilor de
artă, trecătorilor pentru peşti şi a
benzilor
perimetrale
verzi
de
protecţie a bazinelor piscicole;
j. deteriorarea sau distrugerea
zonelor de iernat pentru peştii din
bazinele piscicole naturale precum şi
a zonelor speciale de protecţie pentru
speciile de peşti protejate prin Ordin
al autorităţii publice centrale pentru
agricultură şi alimentaţie;
k. distrugerea parţială sau totală din
culpă, a fondului piscicol ca urmare a
poluării apei din bazinele piscicole;
l. realizarea de amenajări piscicole în

Motivare
3.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
m. introducerea unor specii de peşti
sau alte vieţuitoare acvatice în
România fără acordul autorităţii
publice centrale pentru protecţia
mediului şi autoritatea publică
centrală pentru agricultură şi
alimentaţie, cu consultarea Academiei
Române;
n. utilizarea de unelte de pescuit
comercial nemarcate;
o. deţinerea de năvoade, voloace,
crasnice, setci, ave, prostovoale,
vârşe, vintire şi alte unelte de pecuit
comercial de către persoane fizice şi
juridice neautorizate.
Tentativa
la
infracţiunile
prevăzute la punctele a - n se
pedepseşte.
Art.84. Când infracţiunile prevăzute
la art.83, punctele a - o sunt săvârşite
de persoane cu atribuţiuni de

86.

Amendamentul propus
Motivare
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
3.
terenuri extravilane făra autorizarea
autorităţii publice centrale pentru
agricultură şi alimentaţie;
m. introducerea unor specii de peşti
sau alte vieţuitoare acvatice în
România fără acordul autorităţii
publice centrale pentru protecţia
mediului şi autorităţii publice
centrale pentru agricultură şi
alimentaţie, cu consultarea Academiei
Române;
n. utilizarea de unelte de pescuit
comercial nemarcate.
(2) Tentativa la infracţiunile
prevăzute la punctele a - n se
pedepseşte.”
Amendament înaintat de domnul
deputat G. Rizescu, P.N.Ţ. – C.D.
Art. 84 devine art. 74 şi va avea Prin renumerotare
următorul cupris:
Pentru corelare cu modificările de la
“Art.74.
Când
infracţiunile art.83.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
constatare
a
infracţiunilor
şi
contravenţiilor, maximul pedepselor
se majorează cu 2 ani.

87.

Art.85. Neîndeplinirea obligaţiilor
prevăzute
de
art.59,
atrage
sancţionarea agenţilor economici în
culpă, de către Inspecţia Piscicolă, cu
plata unor amenzi cuprinse între 100
şi 500 mii lei/ha/an care se va
constitui venit la bugetul de stat.

88.

Art.86. Faptele prevăzute la art.83,
lit. a - g, dacă sunt săvârşite în

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
prevăzute la art.73, punctele a - n
sunt săvârşite de persoane cu
atribuţiuni de control şi constatare,
maximul pedepselor se majorează cu
2 ani.”
Amendament înaintat de domnul
deputat A.P. Alecu, P.N.Ţ. –C.D.
Art.85 devine art. 75 şi va avea
următorul cuprins:
“Art.75. Neîndeplinirea obligaţiilor
atrage
prevăzute
de
art.53,
sancţionarea agenţilor economici în
culpă,
de
către
personalul
împuternicit cu drept de control, cu
plata unor amenzi cuprinse între 2 şi
10 milioane lei/ha/an, sumă ce se va
constitui venit la bugetul de stat.”
Amendament înaintat de domnul
deputat V. Tabără, P.U.N.R.
Art.86 devine art. 76:
“Art.76. Faptele prevăzute la

Motivare
3.
Pentru precizia exprimării.

Prin renumerotare.
Pentru corelare cu modificarea adusă
la art. 71.
Cuantumul amenzii reactualizat în
conformitate cu rata inflaţiei.

Prin renumerotare.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
perioada de prohibiţie, în timpul
nopţii sau de două sau mai multe
persoane împreună, ori de o persoană
având asupra sa o armă sau substanţe
chimice periculoase, se pedepsesc cu
închisoare de la 2 la 6 ani.

89.

Art.87.
Constatarea
faptelor
prevăzute la art.83, 84 şi 86 se face de
către personalul Inspecţiei Piscicole,
pentru toate bazinele piscicole din
ţară şi de personalul de specialitate şi
de pază din cadrul Administaţiei
Naţionale a Pescăriilor R.A. pentru
fondul
piscicol
pe
care
îl
administrează, precum şi de ofiţeri şi
subofiţeri de poliţie.

Amendamentul propus
Motivare
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
3.
art.73, lit. a - g, dacă sunt săvârşite în
perioada de prohibiţie, în timpul
nopţii sau de două sau mai multe
persoane împreună, ori de o persoană
având asupra sa o armă sau substanţe
chimice periculoase, se pedepsesc cu
închisoare de la 2 la 6 ani.”
Art.87 devine art. 77, se va modifica şi Prin renumerotare.
Pentru corelare
cu modificarea
va avea următorul cuprins:
“Art.77 - (1) Constatarea faptele adusă la art. 29 şi art.71.
prevăzute la art.73, 74 şi 76 se fac de
către personalul împuternicit cu
drept de control, pentru toate
bazinele piscicole din ţară şi de
personalul de specialitate şi de pază
din cadrul Societăţii Naţionale pentru
Piscicultură şi Pescuit pentru fondul
piscicol pe care îl administrează,
precum şi de ofiţeri şi subofiţeri de
poliţie.
Amendament înaintat de domnul
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.

90.

91.

Art.88. Organele de control stabilite
la art.87, au obligaţiile organelor de
constatare a infracţiunilor prevăzute
de Codul de procedură penală.
Organele
de
constatare,
însoţite de un poliţist sunt autorizate
să identifice şi să inventarieze locurile
unde se află peştele şi produsele din
peşte provenite din infracţiuni, cu
respectarea dispoziţiilor Codului de
procedură penală privind percheziţia.

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
deputat: Şt. Popescu Bejat, U.S.D. –
P.D.
La art. 77 se introduce un nou alineat,
alin. 2, cu următorul cuprins:
(2) Pentru apele din zona de
munte, constatările se fac de către
organele silvice.”
Amendament înaintat de domnul
deputat: Şt. Popescu Bejat, U.S.D. –
P.D.
Art.88 devine art. 78:
“Art.78 – (1) Organele de control
stabilite la art.77, au obligaţiile
organelor
de
constatare
a
infracţiunilor prevăzute de Codul de
procedură penală.
(2) Organele de constatare,
însoţite de un poliţist sunt autorizate
să identifice şi să inventarieze locurile
unde se află peştele şi produsele din
peşte provenite din infracţiuni, cu

Motivare
3.

Administrarea apelor din zona de
munte aparţine autorităţii publice
centrale pentru silvicultură.

Prin renumerotare.
Pentru respectarea
tehnică legislativă.

normelor

de
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
Procesul verbal de constatare
a infracţiunii se transmite în cel mult
5 zile de la data constatării, agentului
economic unde a fost săvârşită fapta,
pentru calcularea pagubei.
Procesul
verbal
de
constatare a infracţiunii, împreună cu
calculul valorii pagubei, se transmite
procurorului competent în termen de
cel mult 5 zile de la primirea acestuia
de la organul constatator.

92.

Art.89.
Faptelor
ce
constituie
contravenţii la normele de pescuit şi
protecţia
fondului
piscicol
şi
sancţiunile aplicate, se stabilesc prin
hotărâre a Guvernului, elaborată de
autoritatea publică centrală pentru
agricultură şi alimentaţie, în termen

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
respectarea dispoziţiilor Codului de
procedură penală privind percheziţia.
(3)
Procesul
verbal
de
constatare a infracţiunii se transmite
în cel mult 5 zile de la data
constatării, agentului economic unde
a fost săvârşită fapta, pentru
calcularea pagubei.
(4)
Procesul
verbal
de
constatare a infracţiunii, împreună cu
calculul valorii pagubei, se transmite
procurorului competent în termen de
cel mult 5 zile de la primirea acestuia
de la organul constatator.”
Art.89 devine art.79, se va modifica şi
va avea următorul cuprins:
“Art.79 – (1) Faptele ce constituie
contravenţii la normele de pescuit şi
protecţia
fondului
piscicol
şi
sancţiunile aplicate, se stabilesc prin
hotărâre a Guvernului, elaborată de

Motivare
3.

Prin renumerotare.
Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
Pentru o exprimare gramaticlă
corectă.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
de 60 de zile de la publicarea Legii în
Monitorul Oficial al României.
Sancţiunile contravenţionale
pot fi aplicate şi agenţilor economici.

93.

Art.90. Evaluarea pagubelor cauzate
agenţilor economici şi fondului
piscicol
din
bazinele
piscicole
naturale, se face potrivit criteriilor şi
cuantumurilor stabilite de autoritatea
publică centrală pentru agricultură şi
alimentaţie aprobate prin hotărâre a
Guvernului.

94.

Art.91.

Valoarea

pagubelor

se

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
autoritatea publică centrală pentru
agricultură şi alimentaţie, în termen
de 60 de zile de la publicarea Legii în
Monitorul Oficial al României.
(2)
Sancţiunile
contravenţionale
se
aplică
şi
persoanelor juridice.”
Amendament înaintat de domnul
deputat
V.
Tabără,
Grupul
Parlamentar al P.U.N.R.
Art.90 devine art. 80 şi va avea
următorul cuprins:
“Art.80.
Evaluarea
pagubelor
cauzate persoanelor juridice şi
fondului
piscicol
din
bazinele
piscicole naturale, se face potrivit
criteriilor şi cuantumurilor stabilite
de autoritatea publică centrală pentru
agricultură şi alimentaţie, aprobate
prin hotărâre a Guvernului.”
Art.91 devine art.81:

Motivare
3.

Prin renumerotare.
Pentru corelare cu modificarea adusă
la art. 89.

Prin renumerotare.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
recuperează
prin
organele
Ministerului de Finanţe şi se varsă la
Fondul pentru pescuit şi protecţia
faunei piscicole.

95.

Art.92. Prevederile prezentului titlu
se completează cu dispoziţiile Codului
penal şi al Codului de procedură
penală.

96.

Art.93. În scopul finanţării activităţii
Consiliului Naţional pentru Pescuit şi
Protecţia
Fondului
Piscicol,
a
acţiunilor privind reglementarea
pescuitului şi protecţia faunei
piscicole, cât şi a unor cercetări şi
studii
aplicative
în
domeniul
pescuitului şi protecţiei faunei
piscicole, se constituie „Fondul pentru
pescuit şi protecţia faunei piscicole”.
Art. 93
Alin. 2 al art. 83 se modifică şi va

97.

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
“Art.81. Valoarea pagubelor se
recuperează
prin
organele
Ministerului de Finanţe şi se varsă la
Fondul pentru pescuit şi protecţia
faunei piscicole.”
Art.92 devine art.82:
“Art.82. Prevederile prezentului
titlu se completează cu dispoziţiile
Codului penal şi ale Codului de
procedură penală.”
Art.93 devine art.83, iar alin. 1 se va
modifica şi va avea următorul
cuprins:
“Art.83 – (1) În scopul finanţării
unor activităţi de cercetare şi studii
aplicative în domeniul pescuitului şi
protecţiei
faunei
piscicole,
se
constituie „Fondul pentru pescuit şi
protecţia faunei piscicole.”

Motivare
3.

Prin renumerotare.

Prin renumerotare.
Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
Pentru corelare cu modificarea adusă
la art. 33.

Corelare cu prevederile aduse la art.

77E |234

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
Fondul se constituie din taxele
percepute pentru serviciile de
autorizare, taxele aplicate asupra
valorii concesiunilor pe întreaga
durată a contractelor, taxe pentru
eliberarea permiselor de pescuit
comercial şi recreativ, precum şi din
recuperarea
valorii
pagubelor
produse
în
conformitate
cu
prevederile art.89.

98.

99.

Art. 93 (3) Fondul pentru pescuit şi
protecţia
faunei
piscicole
este
gestionat prin buget separat de către
autoritatea publică centrală pentru
agricultură şi alimentaţie, prin
Administraţia Naţională a Pescăriilor
RA, cu avizul Consiliului Naţional
pentru Pescuit şi Protecţia Fondului
Piscicol.
Art.94. Utilizarea apei din bazinele

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
avea următorul cuprins:
“ (2) Fondul se constituie din
taxele percepute pentru serviciile de
autorizare, taxele aplicate asupra
valorii concesiunilor pe întreaga
durată a contractelor, taxe pentru
eliberarea permiselor de pescuit
comercial şi recreativ, precum şi din
recuperarea
valorii
pagubelor
produse
în
conformitate
cu
prevederile art.79.”
Alin. 3 al art. 83 se va modifica şi va
avea următorul cuprins:
„
(3) Fondul pentru pescuit şi
protecţia faunei piscicole” este
gestionat prin buget separat de către
autoritatea publică centrală pentru
agricultură şi alimentaţie.”
Amendament înaintat de domnul
deputat A.P. Alecu P.N.Ţ.-CD.
Art.94 devine art 84, iar alin. 1 se va

Motivare
3.
8.

Pentru gestionarea unitară a fondului
piscicol.

Prin renumerotare.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
piscicole naturale şi amenajările
piscicole este gratuită.
Agenţii economici cu activitate
de piscicultură şi pescuit care solicită
unităţilor specializate de gospodărire
a apelor, unele servicii legate de
alimentarea şi evacuarea apei, vor
stabili şi deconta de comun acrod
nivelul cheltuielilor aferente lucrărilr
executate.
Apa
preluată
pentru
piscicultură din sistemul de irigaţii
sau desecări, va beneficia de aceleaşi
facilităţi ca şi apa utilizată pentru
irigaţii.

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
modifica
şi va avea următorul
cuprins:
“Art.84 – (1) Utilizarea apei din
bazinele
piscicole
naturale
şi
amenajările
piscicole,
pentru
piscicultură, este gratuită.
(2)
Agenţii
economici
cu
activitate de piscicultură şi pescuit
care solicită unităţilor specializate de
gospodărire a apelor, unele servicii
legate de alimentarea şi evacuarea
apei, vor stabili şi deconta de comun
acrod nivelul cheltuielilor aferente
lucrărilor executate.
(3) Apa preluată pentru
piscicultură din sistemul de irigaţii
sau desecări, va beneficia de aceleaşi
facilităţi ca şi apa utilizată pentru
irigaţii.”
Amendament înaintat de domnul
deputat Valeriu Tabără, P.U.N.R.

Motivare
3.
Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
Clară definire a beneficiarului
gratuităţii, cu
scopul stimulării
activităţii de piscicultură.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.
100.

1.
Art.95. În exercitarea atribuţiilor de
serviciu privind paza fondului
piscicol, constatarea contravenţiilor şi
a infracţiunilor piscicole, personalul
de specialitate al Inspecţiei Piscicole şi
al
Administraţiei
Naţionale
a
Pescăriilor
RA,
este
asimilat
personalului care îndeplineşte funcţii
ce implică exerciţiul autorităţii
publice.

101.

Art.96. Unităţile de poliţie şi de
jandarmerie sunt vor sprijini agenţii
economici cu activitate în domeniul
piscicol,
personalul
Inspecţiei
Piscicole, al Administraţiei Naţionale
a Pescăriilor RA şi al altor unităţi cu
activitate în domeniul piscicol, în
organizarea şi desfăşurarea acţiunilor
de prevenire şi combatere a

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
Art.95 devine art. 85, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art.85. În exercitarea atribuţiilor
de serviciu privind paza fondului
piscicol, constatarea contravenţiilor şi
a infracţiunilor piscicole, personalul
împuternicit cu drept de control, al
Societăţii
Naţionale
pentru
Piscicultură şi Pescuit, este asimilat
personalului care îndeplineşte funcţii
ce implică exerciţiul autorităţii
publice.”
Art.96 devine art.86, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art.86. Unităţile de poliţie şi de
jandarmerie vor sprijini agenţii
economici cu activitate în domeniul
piscicol, personalul împuternicit cu
drept de control, al Societăţii
Naţionale pentru Piscicultură şi
Pescuit, şi al altor unităţi cu activitate

Motivare
3.
Prin renumerotare.
Pentru corelare cu modificările aduse
la art. 29 şi art. 71.

Prin renumerotare.
Pentru corelare cu modificările aduse
la art. 29 şi art. 72.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
fenomenului
infracţional
şi
contravenţional
din
domeniul
protecţiei fondului piscicol, pescuit,
piscicultură şi transportul peştelui.

102.

Art.97. Terenurile ocupate de ape din
domeniul public şi privat al Statului,
sunt scutite de taxe şi impozite.
Pentru clădirile amplasate pe
terenurile prezentate la alineatul
precedent se achită taxele şi
impozitele prevăzute de lege.

103.

Art.98. Ministerul Învăţământului
asigură adaptarea planurilor şi
programelor de învăţământ, la toate
nivelurile,
în
scopul
însuşirii
noţiunilor şi principiilor ce asigură

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
în domeniul piscicol, în organizarea şi
desfăşurarea acţiunilor de prevenire
şi
combatere
a
fenomenului
infracţional şi contravenţional din
domeniul protecţiei fondului piscicol,
pescuit, piscicultură şi transportul
peştelui.”
Art. 97 devine art. 87
“Art.87 – (1) Terenurile ocupate de
ape din domeniul public şi privat al
Statului, sunt scutite de taxe şi
impozite.
(2) Pentru clădirile amplasate
pe terenurile prezentate la alineatul
precedent se achită taxele şi
impozitele prevăzute de lege.”
Art.98 devine art. 88, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art.88. Ministerul Educaţiei
Naţionale
asigură
adaptarea
planurilor
şi
programelor
de

Motivare
3.

Prin renumerotare.
Pentru respectarea
tehnică legislativă.

normelor

de

Prin renumerotare.
Denumirea corectă a instituţiei.
Corelarea cu modificarea adusă la
art. 26.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
protecţia şi exploatarea durabilă a
fondului piscicol.

104.

Art.99. Ministerul Cercetării şi
Tehnologiei, Academia de Ştiinţe
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu
Şiseşti” va promova tematici de studii
şi programe de cercetare care să
răspundă priorităţilor stabilite de
autorităţile publice centrale pentru
agricultură şi alimentaţie şi pentru
protecţia mediului în acest domeniu.

105.

Art.100. Autorităţile publice centrale

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
învăţământ, la toate nivelurile, în
scopul
însuşirii
noţiunilor
şi
principiilor ce asigură protecţia şi
exploatarea optimă a fondului
piscicol.”
Art. 99 devine art.89, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art.89. Ministerul Cercetării şi
Tehnologiei, Academia de Ştiinţe
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu
Şiseşti” vor promova tematici de
studii şi programe de cercetare care
să răspundă priorităţilor stabilite de
autorităţile publice centrale pentru
agricultură şi alimentaţie şi pentru
protecţia
mediului,
respectiv
silvicultură, în acest domeniu.”
Amendament înaintat de domnul
deputat Şt. Popescu-Beja U.S.D. P.D.
Art. 100 devine art.90, se va modifica

Motivare
3.

Prin renumerotare.
Pentru
o
corectă
gramaticală.

Prin renumerotare.

exprimare
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
pentru agricultură şi alimentaţie şi
pentru protecţia mediului emit
reglementări şi instrucţiuni în
domeniul pescuitului, pisciculturii şi
protecţiei faunei piscicole, care se
publică în Monitorul Oficial al
României, precum şi norme tehnice
specifice.

106.

Art.101. Autorităţile publice centrale
pentru agricultură şi alimentaţie şi
pentru protecţia mediului prezintă
anual, în comun Guvernului, un
raport asupra situaţiei pescuitului şi
protecţiei faunei piscicole.
anual
se
prezintă
Raportul

Amendamentul propus
Motivare
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
3.
şi va avea următorul cuprins:
“Art.90.
Autorităţile
publice
centrale pentru agricultură şi
pentru
protecţia
alimentaţie,
mediului, respectiv silvicultură emit
reglementări şi instrucţiuni în
domeniul pescuitului, pisciculturii şi
protecţiei faunei piscicole, care se
publică în Monitorul Oficial al
României, precum şi norme tehnice
specifice.”
Amendament înaintat de domnul
deputat Şt. Popescu-Bejat U.S.D. P.D.
Art.101 devine art.91 şi va avea Prin renumerotare.
Pentru
corelare
cu
următorul cuprins:
“Art.91.
Autorităţile
publice anterioare.
centrale pentru agricultură şi
pentru
protecţia
alimentaţie,
mediului,
respectiv
silvicultură,
prezintă
anual,
în
comun,

articolele
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
Guvernului după ce a fost însuşit de
Consiliul Naţional pentru Pescuit şi
Protecţia fondului Piscicol.

107.

Art. 102 Prezenta lege intră în
vigoare la 30 de zile de la publicarea
sa în Monitorul Oficial al României.

108.

Art.103.
Legea
12
privind
piscicultura şi pescuitul în România,
publicată în Buletinul Oficial al
R.S.R. nr. 100, partea I, din 30 iulie
1974, Hotărârea Guvernului nr.
971/1994 publicată în Monitorul
Oficial nr. 2 din 10 ianuarie 1995,
precum şi orice alte dispoziţii
contrare prezentei legi, se abrogă.

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
Guvernului, un raport asupra
situaţiei pescuitului şi protecţiei
faunei piscicole.”
Amendament înaintat de domnul
deputat Şt. Popescu-Bejat U.S.D. P.D.
Art. 102 devine art. 92:
“ Art. 92. Prezenta lege intră în
vigoare la 30 de zile de la publicarea
sa în Monitorul Oficial al României.”
Art.103 devine art.93, se va modifica
şi va avea următorul cuprins:
“Art. 93. Legea 12/1974 privind
piscicultura şi pescuitul în România,
publicată în Buletinul Oficial al
R.S.R. nr. 100, partea I, din 30 iulie
1974, Hotărârea Guvernului nr.
971/1994 publicată în Monitorul
Oficial nr. 2 din 10 ianuarie 1995,
alineatul 3 al articolului 5, precum şi
sintagma „piscicultură, pescuit” de la

Motivare
3.

Prin renumerotare.

Prin renumerotare.
Prevederile menţionate din Legea
apelor nr. 107/1996, sunt în
contradicţie cu proiectul de lege
privind fondul piscicol, pescuitul şi
piscicultura.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
alineatul 1 al articolului 33 din Legea
107/1996, publicată în Monitorul
Oficial al României, partea I, nr. 244
din 08.10.1996, precum şi orice alte
dispoziţii contrare prezentei legi, se
abrogă.”
Amendament înaintat de domnul
deputat Vasile Panteliuc, P.D.S.R.

P R E Ş E D I N T E,
Gheorghe Cristea

Motivare
3.

Secretar,
I.Neacşu
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Întocmit: Expert parlamentar, Anton Păştinaru
Expert parlamentar, Aneta Simionescu

