
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

  
   

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice 

Bucureşti, 23.11.2017 
Nr. 4c-4/595 

Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic 

Bucureşti, 23.11.2017 
Nr. 4c-27/257 

 
 
 
 

RAPORT COMUN ÎNLOCUITOR 
asupra  proiectului de Lege pentru  modificarea art. 62 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 
 

 
        În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 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 art. 62 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura transmis cu adresa nr. Pl.x 199 din 09 martie 2015 şi 
înregistrat sub nr.4c-4/369/30.08.2017, respectiv 4c-27/40 din 09 martie 2015. 
          Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât , în şedinţa din 28 februarie 2017, 
retrimiterea proiectului de lege sus menţionat la comisii în vederea întocmirii unui 
raport comun suplimentar. 

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. 

Senatul României, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de  
Lege în şedinţa din 04 martie 2015. 

La întocmirea raportului comun Comisiile au analizat avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ (nr.1187/21.10.2014), punctul de vedere favorabil al 
Guvernului  ( nr. 1229/18.08.2017), punctul de vedere negativ primit din partea 
Ministerului Afacerilor Interne ( nr.575/07.02.2017) 

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

Potrivit prevederilor art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a examinat  proiectul de lege sus menţionat în şedinţa din 22 noiembrie 
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2017 iar Comisia pentru  mediu şi echilibru economic a examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 09 mai 2017. 

La dezbaterea proiectului de lege de către Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a participat ca invitat, în 
conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat,cu modificările şi completările ulterioare,  domnul Bălţăţeanu Vasile, 
director Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură iar la dezbaterile Comisiei 
pentru mediu a participat domnul Dimulescu Nicolae, preşedinte ANPA şi doamna 
Mariana Munteanu, preşedinte Patronatul Peştelui din România. 

La lucrările Comisiei pentru agricultură au fost prezenţi 25 deputaţi, din totalul 
de 25 membri ai Comisiei iar la lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 
au fost prezenţi 14 deputaţi 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 raportul de respingere a proiectului de Lege pentru  
modificarea art. 62 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura întrucât propunerile din această iniţiativă au fost preluate ca 
amendamente în raportul comun asupra PL.x 132/2017-proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

         PREŞEDINTE,                                               PREŞEDINTE,  
               

           Alexandru STĂNESCU                                         ION CUPĂ                          
 
 
 
 
                   SECRETAR,                                                           SECRETAR, 
 
                  Dan CIOCAN                                                          Farago PETRU 
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