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RAPORT SUPLIMENTAR COMUN 
asupra propunerii legislative  privind protecţia fondului piscicol, 

a pescuitului şi pisciculturii. 
 
 
În urma reexaminării propunerii legislative privind protecţia fondului piscicol, a pescuitului şi pisciculturii în şedinţa din ziua de 

08.12.1999 comisiile au hotărât, cu majoritate de voturi, completarea raportului înregistrat cu numerele 562/XVIII/6/28.12.1998 şi 
545/XIII/4/28.12.1998, cu următoarele amendamente la poziţiile 6, 8, 50, 78, 82, 83, 162 , 164  şi anexele 2 şi 4: 
 
 

Nr. 
Crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1. 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. 

Art. 2 se va modifica şi va avea următorul 
cuprins: 
“Art.2. Obiectul prezentei legi îl constituie: 
a) protecţia şi exploatarea durabilă a 

resurselor piscicole din bazinele naturale 
ale României precum şi a celor în care 
România dispune de dreptul de a pescui 
în virtutea acordurilor internaţionale 
semnate cu ţările riverane; 

Pentru o exprimare cuprinzătoare 
a obiectului legii. 



 2

b) piscicultura şi celelalte ramuri ale 
acvaculturii. 

2. Art.4. În sensul prezentei legi, sunt 
considerate bazine piscicole naturale: 
a) Dunărea teritorială, Delta şi Lunca 

inundabilă a Dunării; 
b) Complexul Lagunar Razim-Sinoie şi 

lacurile litorale; 
c) Râurile de munte, colinare şi de şes şi 

zonele lor inundabile; 
d) Bălţile şi lacurile naturale; 
e) Lacurile de acumulare cu zonele lor 

inundabile la viituri; 
f) Reţeaua de canale din sistemele 

hidroameliorative, de navigaţie şi 
hidroenergetice; 

g) Zona teritorială a Mării Negre. 
 

Art. 4 devine art. 3, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.3. În sensul prezentei legi, sunt 
considerate bazine piscicole naturale: 
a) Dunărea teritorială, Delta şi Lunca 

inundabilă a Dunării; 
b) Complexul Lagunar Razim-Sinoie şi 

lacurile litorale; 
c) Râurile de munte, colinare şi de şes şi 

zonele lor inundabile; 
d) Bălţile şi lacurile naturale; 
e) Lacurile de acumulare cu zonele lor 

inundabile la viituri; 
f) Reţeaua de canale magistrale din sistemele 

hidroameliorative, de navigaţie şi 
hidroenergetice; 

g) Limita apelor teritoriale şi Zona 
Economică Exclusivă Mării Negre. 

Pentru corelare cu Convenţia 
ONU asupra dreptului Mării, 
Codul de conduită pentru un 
pescuit responsabil. 

3.  După art.3 se introduce un art. nou,    art. 31, cu 
următorul cuprins: 
“Art. 31  În sensul prezentei legi, termenii 
înscrişi mai jos au următorul înţeles: 
- “acvacultura”: ansamblul de procedee şi 

tehnici având ca scop reproducerea, 
ameliorarea şi creşterea peştilor şi a altor 
vieţuitoare acvatice; 

- “administrator”: persoană juridică de 
interes public căreia statul îi încredinţează 

Pentru sistematizarea proiectului 
de lege este necesar un singur 
articol de definiţii, incluse şi în 
reglementările UE. 
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administrarea fondului piscicol natural; 
- “amenajări piscicole”: heleşteele, iazurile 

cu zonele lor inundabile, păstrăvăriile, 
instalaţiile de viviere flotabile, staţiile de 
reproducere artificială, alte instalaţii 
destinate reproducerii şi creşterii peştilor şi 
altor vieţuitoare acvatice;  

- “autorizaţie/licenţă   de pescuit/ 
acvacultură”: act emis de administrator 
care atestă faptul că unei persoane fizice 
sau juridice i s-a atribuit dreptul de pescuit 
sau de practicare a acvaculturii; 

-  “atestat”: act emis conform legii care 
certifică faptul că o persoană fizică este 
pescar profesionist sau piscicultor;  

- “bazine piscicole naturale”: râurile  
şi pârâurile de munte, colinare şi de şes, în 
regim natural sau ameliorat bălţile şi 
lacurile naturale, lacurile litorale, lacurile 
de acumulare şi canalele magistrale sau 
de navigaţie ;  

- “braconaj piscicol”: infracţiune care constă 
în practicarea ilegală a pescuitului în 
bazinele piscicole naturale; 

- “captură”: cantitate de peşte şi alte 
animale acvatice pescuită într-un bazin 
acvatic, exprimată în kilograme sau 
număr de exemplare; 

- “captură totală admisibilă (TAC)”: 
cantitatea pescuită, exprimată în 
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kilograme sau număr de exemplare, ce 
poate fi extrasă anual dintr-un stoc de 
peşte fără a afecta capacitatea de 
refacere naturală a populaţiilor de peşti 
sau alte organisme acvatice a speciei sau 
speciilor pescuite; 

- “capacitatea de pescuit”: cantitate de 
peşte ce poate fi extrasă de o unitate de 
pescuit, cum ar fi un individ, o 
comunitate, o navă sau o flotă care se 
presupune că poate activa fără a fi 
limitată captura; 

- “cotă”: parte a capturii totale admisibile, 
din fiecare specie sau grup de specii, ce 
se acordă anual persoanelor fizice şi 
juridice autorizate să desfăşoare pescuit 
comercial; 

- “efort de pescuit”: numărul de unelte de 
pescuit, de un anume tip, ce activează în 
unitatea de timp, cum sunt numărul de 
traulări, numărul de cârlige instalate, 
numărul de năvoade, sau numărul de 
lansări, într-o zi; 

- “exploatare durabilă”: exploatarea 
diferitelor componente biologice acvatice 
într-o manieră şi la un nivel care să nu 
conducă, pe termen lung, la declinul 
uneia din componente, iar potenţialul lor 
şi al ecosistemelor să corespundă 
nevoilor şi aspiraţiilor generaţiilor 
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prezente şi viitoare;  
- “fermă piscicolă”: unitate funcţională de 

bază în piscicultură, geografic determinată, 
alcătuită din una sau mai multe amenajări 
piscicole;  

- “fondul piscicol”: totalitatea populaţiilor de 
peşti, raci, scoici, broaşte, şi a altor 
vieţuitoare acvatice;  

- “furt piscicol”: infracţiune care constă în 
sustragerea peştelui, sau practicarea ilegală 
a pescuitului, în amenajările piscicole. 

- “inspector piscicol”: persoana fizică care 
supraveghează respectarea aplicării 
legislaţiei în pescuit şi acvacultură; 

- “jurnal de pescuit”: registru de la bordul 
navelor sau ambarcaţiunilor de pescuit 
în care sunt înregistrate zilnic datele de 
efort de pescuit şi capturile realizate, pe 
specii; 

- “navă de pescuit”: orice navă care 
execută sau intenţionează să execute o 
exploatare comercială a resurselor 
acvatice vii, inclusiv navele 
transportoare, navele de prelucrare şi 
orice altă navă implicată în astfel de 
operaţiuni; 

- “navă de inspecţie piscicolă”:  navă 
neangajată în pescuitul comercial, care 
este destinată controlului şi 
supravegherii activităţii de pescuit;  
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- “pescar profesionist”: persoană fizică 
atestată conform legii pentru a exercita 
pescuitul în scop comercial; 

- “piscicultor”: persoană fizică atestată să 
exercite lucrări în cadrul fermelor de 
acvacultură; 

- “pescar sportiv”: persoană fizică care 
practică pescuitul recreativ/sportiv, în baza 
unui permis; 

- “pescuit”: capturarea peştelui şi a altor 
vieţuitoare acvatice în scop comercial, 
ştiinţific sau recreativ/sportiv pe bază de 
autorizaţie/licenţă/permis de pescuit, în 
locuri, perioade şi cu unelte prevăzute de 
lege;  

- “piscicultură”: ramură a acvaculturii ce se 
desfăşoară în amenajări piscicole în scopul 
reproducerii, refurajării, creşterii şi 
recoltării peştelui destinat consumului, 
repopulării sau pescuitului 
recreativ/sportiv; 

- “protecţia fondului piscicol”: ansamblul de 
măsuri şi reglementări prin care se asigură 
conservarea biodiversităţii şi exploatarea 
raţională a fondului piscicol, în condiţii de 
păstrare a echilibrului ecologic; 

- “pescar”: orice persoană care desfăşoară 
o activitate de pescuit de pe mal, de pe o 
platformă fixă sau plutitoare, 
ambarcaţiune sau vas; 
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- “registrul navelor de pescuit”: registrul 
naval în care sunt înmatriculate toate 
navele şi ambarcaţiunile de pescuit, pe 
categorii, dimensiuni, putere a motorului 
principal, tipuri de activităţi şi tehnologii 
de pescuit, zone de pescuit, proprietari; 

- “specie introdusă”: orice specie 
transportată şi lansată intenţionat sau 
accidental de către om într-un mediu 
diferit de cel al prezenţei sale naturale 

- “sistem de monitorizare a navelor de 
pescuit (SMNP)”: sistem automatizat de 
transmitere, în timp real, către 
compania naţională autorizată, a 
localizării navelor, a capturilor realizate 
şi efortului de pescuit depus pentru 
realizarea acestora; 

4.  “Art. 108 .  (1) Prin pescuit recreativ/sportiv, se 
înţelege pescuitul efectuat cu undiţa şi cu 
lanseta, în scop de agrement/performanţă, pe 
baza unui permis nominal eliberat în condiţiile 
prezentei legi, cu respectarea regulilor 
prevăzute în Anexa 3; 
(2) Pescuitul recreativ/sportiv se poate exercita 
şi în amenajări piscicole şi în bazine de 
acumulare în care se practică piscicultura, în 
condiţiile şi pe baza regulilor stabilite de 
deţinătorul sau administrutorul fondului 
piscicol în aceste bazine.” 

Pentru corelare cu modificările 
anterioare. 

5. Art. 68. Autoritatea publică centrală Art. 68 devine art. 24, se va modifica şi va Prin renumerotare. 
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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.). 

avea următorul cuprins:  
“Art. 24. Autoritatea publică centrală pentru 
agricultură şi alimentaţie şi autoritatea 
publică centrală de protecţia mediului, 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).” 

Pentru completare. 

6.  După alin.1 al art. 26 (renumerotat) se va 
introduce un alineat nou, alin.2 cu următorul 
cuprins: 
“Art. 26 (2) În scopul îndeplinirii atribuţiilor 
prevăzute la alin. 1, autoritatea publică centrală 
pentru agricultură şi alimentaţie înfiinţează 
Inspecţia Piscicolă ca organism de specialitate.
Pentru monitorizarea  capacităţii de pescuit 
naţional autoritatea publică centrală pentru 
agricultură şi alimentaţie, în colaborare cu 
Inspectoratul Navigaţiei Civile şi Registrul 
Naval Român, înfiinţează Registrul Navelor şi 
Ambarcaţiunilor de Pescuit.” 

Pentru armonizare cu legislaţia 
UE. 

7. Art. 71 (2) Regulamentul de organizare 
şi funcţionare al inspecţiei se stabileşte 
prin hotărâre de Guvern, în termen de 60 
de zile de la publicarea prezentei legi. 
 

Alin. 2 al art. 26 va deveni alin. 3, cu 
următorul cuprins: 
“Art. 26 (3) Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al organismelor de specialitate se 
aprobă prin hotărârea Guvernului, în 
termen de 60 de zile de la publicarea prezentei 
legi în Monitorul Oficial al României.” 

Prin renumerotare. 
Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă. 
Corelare cu modificarea adusă 
alineatului  precedent. 
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8.  Art. 431 (1) Contractele încheiate, pentru 
exploatarea piscicolă a apelor din domeniul 
public şi privat al statului se renegociază cu 
noua autoritate, odată cu intrarea în vigoare a 
prezentei legi. 
(2) Noile contracte se vor încheia cu 
respectarea prevederilor prezentei legi.” 

Pentru completare. 

9.  Art. 433  Persoanele fizice cu domiciliul stabil 
în localităţile din Rezervaţia Biosferei Delta 
Dunării au dreptul de a pescui cu unelte 
proprii pentru consumul familial, fără plata 
vreunei taxe asupra produsului obţinut, cu 
respectarea prevederilor prezentei legi. 
Consumul mediu pe zi pentru o familie se 
consideră de 3 kg. 

Pentru o exprimare clară. 

10.  Art. 451  La data intrării în vigoare a prezentei 
legi, administratorii fondului piscicol natural 
sunt: 
a) Regia Naţională a Pădurilor pentru fondul 

piscicol din aplele de munte; 
b) Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta 

Dunării pentru apele de pe teritoriul 
rezervaţiei; 

c) Compania Naţională de Administrare a 
fondului piscicol pentru celelalte ape 
aparţinând domeniului public şi privat al 
statului  

 

11.  Anexele 2 şi 4 se vor completa.  
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                                      P R E Ş E D I N T E,                           PREŞEDINTE  

          
 
        Gheorghe Cristea                                                 Ion Cârstoiu    

 
 
 
 
 
 
 

Întocmit:  Expert parlamentar, Anton Păştinaru 
          Expert parlamentar, Iulia Toader 
          Expert parlamentar: Dan Manoleli 
 


