
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 


Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice 

 
Nr. 4c-4/218/11.04.2016 

 

  Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic 

 
 

Nr. 4c-27/23/04.02.2016 
 

 
  PLx.6/2016 

           
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 

privind pescuitul şi acvacultura, transmis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisiei pentru mediu şi echilibru 

ecologic spre dezbatere în fond, cu adresa nr. PLx. 6 din 3 februarie  2016. 

            În raport cu  obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

Nini SĂPUNARU  
PREŞEDINTE, 

   CARMEN ILEANA MOLDOVAN 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
Costel ŞOPTICĂ 

                        SECRETAR, 
            VASILE DANIEL SUCIU 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice 
 

Nr. 4c-4/218/11.04.2016 
 

  Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic 

 
 

 Nr. 4c-27/23/04.02.2016 
 

                
  PLx. 6/2016 

         
RAPORT COMUN  

 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind  

pescuitul şi acvacultura 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere 

în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, transmis cu adresa nr. PL.x 

6 din 3 februarie 2016  şi înregistrată cu nr.4c-4/38/04.02.2016, respectiv cu nr. 

4c-27/23/04.02.2016. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 1 februarie 2016, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) 

din Constituţia României, republicată. 

La întocmirea prezentului raport comun, comisiile  au avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 1151/27.10.2015). 

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.317/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, în vederea reglementării, condiţiilor de înfiinţare şi practicare 

a acvaculturii marine, precum şi a condiţiilor în care luciul de apă marină va fi supus 

concesionării.   
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  În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice  şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat proiectul 

de lege sus-menţionat în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice au examinat iniţiativa legislativă menţionată mai sus în şedinţa din 16 

februarie 2016. La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 33 

deputaţi, din totalul de 35 de membri. 

Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat proiectul de 

lege în şedinţa din 05 aprilie 2016. Din numărul total de 20 membri ai Comisiei 

pentru mediu şi echilibru ecologic au participat la dezbateri 18 deputaţi. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat, în conformitate cu 

prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul 

Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii 

comisiei, s-a hotărât, în unanimitate de voturi,  să supună plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi 

acvacultura  cu amendamentele admise prezentate în anexa  la prezentul raport. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Nini SĂPUNARU  

PREŞEDINTE, 
   CARMEN ILEANA MOLDOVAN 

 
 
 
 
 

SECRETAR, 
Costel ŞOPTICĂ 

                        SECRETAR, 
            VASILE DANIEL SUCIU 

 
 
 
 
 
Întocmit, 

Şef serviciu - Anton Păştinaru 

Consilier parlamentar - Gabriela Amalia  Ciurea 

Întocmit, 

Consultant  parlamentar – Ionuţ Milanovici  
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 Anexă 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
În urma dezbaterilor, Comisia  propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:   

Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 

0  2 3 4 
1.  

 
- 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul şi 

acvacultura 

Nemodificat  

2.  
 
 

- 

Art. I. –Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 23/2008, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.180 din 10 martie 
2008, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

Art. I. –Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura , 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.180 din 10 
martie 2008, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr. 317/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 

 

3. Art. 43.-(1) Acvacultura se 
practică în amenajări piscicole. 
 
 
 

1. La articolul 43, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 43.- (1) Acvacultura se practică în 
amenajări piscicole de apă dulce şi marine.” 
 

1. Nemodificat 
 

 

4.  2. După articolul 461 se introduc două 
noi articole, art. 462 şi 463, cu 
următorul cuprins: 
 

2. Nemodificat  
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„Art. 462.- (1) Acvacultura marină se 
practică în viviere, situate în medii acvatice 
naturale.                  
  (2) Acvacultura marină se realizează prin 
concesionarea luciului de apă marină şi a 
accesului la acesta de către autoritatea 
administrativă responsabilă cu gospodărirea 
apelor, pe o perioadă de 10 ani, cu 
posibilitatea prelungirii, în condiţiile legii .    
  
Art. 463.- (1) Termenii şi condiţiile de 
acordare şi retragere a autorizaţiei pentru 
acvacultura marină, precum şi nivelul 
taxelor pentru concesiunea luciului de 
apă sunt stabilite prin ordin al 
autorităţii publice centrale responsabile 
pentru domeniul pescăresc, la 
propunerea Agenţiei Naţionale pentru 
Pescuit şi Acvacultură. 
 
(2) Introducerea speciilor de peşti şi a altor 
culturi în amenajările marine, indiferent de 
provenienţa lor, se face cu avizul autorităţii 
publice centrale care răspunde de 
piscicultură şi acvacultură şi al autorităţii 
publice centrale care răspunde de mediu” 

  
Nemodificat    
 
 
 
 
 
 
 
 
”Art. 463.- (1) Termenii şi 
condiţiile de acordare şi retragere 
a autorizaţiei pentru acvacultura 
marină, se stabilesc prin ordin al 
autorităţii publice centrale care 
răspunde de pescuit şi 
acvacultură, prin Agenţia 
Naţională pentru Pescuit şi 
Acvacultură.” 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Autor: 
Deputat PSD  – Petre Daea 
Deputat PNL  – Tinel Gheorghe 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ca urmare a 
modificărilor de 
la Art. II. 
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  5. 
 

 
 
 
Art.II.- În termen de 90 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, 
autorităţile administraţiei publice centrale, 
inclusiv Agenţia Naţională pentru 
Pescuit şi Acvacultură, vor elabora 
normele de implementare şi condiţiile 
specifice pentru practicarea acvaculturii 
marine. 

Art.II se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.II. - În termen de 90 de zile 
de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, autorităţile 
administraţiei publice centrale, 
vor elabora normele de 
implementare şi condiţiile 
specifice pentru practicarea 
acvaculturii marine.” 
 
Autor: 
Deputat PSD  – Petre Daea 
Deputat PNL  – Tinel Gheorghe 

Pentru 
corectitudinea 
trimiterii. 
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