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În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura,  transmisă cu adresa nr. Pl.x 243 din 5 mai 2014 şi 
înregistrată sub nr.4c-4/228/06.05.2014, respectiv 4c-27/110 din 6 mai 2014. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 
alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 

Senatul României, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 22 aprilie 2014. 

La întocmirea raportului comun Comisiile au analizat avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ nr.1436/12.12.2013, avizul favorabil al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi 
punctul de vedere negativ al Guvernului nr.337/21.02.2014. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.43 alin.(3) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii posibilităţii ca folosirea apei 
pentru activitatea de acvacultură în amenajările piscicole să se facă cu titlu gratuit, prin 
derogare de la prevederile art.81 alin.(1) şi (3) din Legea apelor nr.107/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

Potrivit prevederilor art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
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specifice a examinat  propunerea legislativă sus menţionată în şedinţa din 16 iunie 
2015 iar Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat propunerea legislativă 
în şedinţa din 27 mai 2014. 

La lucrările Comisiei pentru agricultură au fost prezenţi 34 deputaţi, din totalul 
de 36 membri ai Comisiei iar la lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 
au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 21 membri ai Comisiei. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate de membrii 
celor două Comisii, s-a hotărât, în unanimitate de voturi, să se propună Plenului 
Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare raportul de respingere a propunerii 
legislative pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura întrucât prin promovarea 
acesteia s-ar putea crea precedente şi solicitări din partea altor „producători” de 
acordare a unor facilităţi care ar putea genera nerespectarea legislaţiei naţionale pusă 
de acord cu Uniunea Europeană. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 
 
 
 
 

         PREŞEDINTE,                                               PREŞEDINTE,  
               

         Nini SĂPUNARU                                         Carmen MOLDOVAN 
                         
 
 
 
 
                   SECRETAR,                                                           SECRETAR, 
 
                  Costel ŞOPTICĂ                                                  Vasile-Daniel SUCIU 
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