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PUNCTE DE VEDERE..... ...............................................

Tgferitoarrfa-prepuHcrU legislativă „Legea acvaculturii” (b280/23.06.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative ’’Legea acvaculturii ” (b280/23.06.2021).
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în temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

22 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 16.06.2021, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.25/04.03.2021, părţile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere:

a) reprezentanţii părţii patronale şi reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea 

NEFAVORABILĂ a proiectului de act normativ, cu următoarea motivare:

• prevederile propunerii legislative, în special cele care fac referire la vânzarea de terenuri 

aflate în proprietatea privată a statului, inclusiv cele aflate sub luciul de apă, conţin elemente 

interpretabile sau chiar ambigue, ce au potenţialul de a permite acţiuni abuzive în legătură cu 

aceste active.

b) reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvemamentale ale societăţii civile au votat 

pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de act normativ.
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