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 R A P O R T   C O M U N 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2002  

pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2001 privind  fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura 
 
 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost sesizate în fond, spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2002 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura, transmis cu adresa nr. 333 din 24 iunie 2002. 
 La întocmirea raportului, Comisiile au avut în vedere avizul Consiliului Legislativ cu nr. 730/05.06.2002, avizul Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci cu nr. 358/04.07.2002 şi avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu nr. 333/01.07.2002. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, 
pescuitul şi acvacultura, în vederea respectării Directivelor Europene referitoare la instituirea unui comitet ştiinţific, tehnic şi 
economic în sectorul de pescuit şi acvacultură. Totodată, aceste modificări şi completări se impun deoarece în procesul de 
aplicare a acestei legi s-a constatat că unele reglementări nu pot fi aduse la îndeplinire, iar altele conţin dispoziţii insuficient de 
clare. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2002 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor 
art. 72 alin. (3) lit. (f) din Constituţie. 

La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor: Gheorghe Predilă - secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Virgil Munteanu - 
guvernatorul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Ana Drapa - consilier în Ministerul Apelor şi Protecţiei 
Mediului, Văcaru Gheorghe - director în Direcţia de acvacultură şi pescuit din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi 
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Pădurilor, Mariana Angheluş - director în Direcţia buget finanţe din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor  
Dimulescu Nicolae - preşedintele Patronatului Român "ROMPESCARIA", Anghel Mihai - preşedintele Asociaţiei Pescarilor 
Profesionişti din Delta Dunării. 

La lucrările comisiilor reunite au fost prezenţi 31 deputaţi din totalul de 32 membri ai Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi 23 deputaţi din totalul de 26 de membri ai Comisiei pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Raportul  a fost adoptat cu 6 voturi împotrivă, în şedinţa comună din 24 septembrie 2002. 
În urma dezbaterii, Comisiile reunite propun admiterea cu modificări  a proiectului de lege. 

 
I. Amendamente admise 

 
 În urma dezbaterii, Comisiile reunite propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:  

Nr. 
crt. 

 
Text iniţial 

 

Text propus de Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
propunerii amendamentelor 

0 1 2 3 
1.  Articol unic.  - Se aprobă Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 76/2002 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.  
192/2001 privind fondul piscicol, 
pescuitul şi acvacultura. 

Articol unic.  - Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 76 din 13 iunie 
2002 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, 
pescuitul şi acvacultura, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 455 din 27 iunie 2002, cu următoarele 
modificări: 

În cursul dezbaterilor din 
comisii, ordonanţa a fost 
modificată. 

2.  1. Articolul 8 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
------------------------------------------------- 
  "Art.8. -   (2) Sediul administrativ al 
Companiei Naţionale de Administrare a 
Fondului Piscicol este în municipiul 
Bucureşti, bulevardul Carol I, nr.17, 

La pct. 1, alin. (2) al art. 8 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
------------------------------------------------------ 
"Art.8. - (2) Sediul administrativ al 
Companiei Naţionale de Administrare a 
Fondului Piscicol este în municipiul 
Bucureşti." 

 
 
Pentru a nu necesita 
modificarea legii în cazul în 
care se schimbă adresa 
instituţiei. 
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sector 2."  
Deputat: Alexandru Ţibulcă - PSD  

3.  7. Articolul 61 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
   "Art.61. - (1) Constituie infracţiuni şi 
se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 
4 ani sau cu amendă de la 25.000.000 lei 
la 50.000.000 lei, următoarele fapte: 
   h) deschiderea, închiderea, obturarea, 
bararea cu garduri pescăreşti sau cu 
unelte de pescuit de orice fel a canalelor 
şi a gârlelor de legătură cu lacurile, 
bălţile sau terenurile inundabile;" 

La pct. 7, lit. h) de la alin. (1) al art. 61 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art.61. - (1) Constituie infracţiuni şi se 
pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 4 ani 
sau cu amendă de la 25.000.000 lei la 
50.000.000 lei, următoarele fapte: 
h) deschiderea, închiderea, obturarea, 
bararea cu garduri pescăreşti sau cu unelte 
de pescuit de orice fel a canalelor şi a 
gârlelor de legătură cu lacurile, bălţile sau 
terenurile inundabile fără autorizarea 
administratorilor statului;" 
 
Deputat: Ioan Bâldea - PRM  

 
 
Pentru a elimina posibilitatea 
creării unor abuzuri în 
aplicarea legii. 

4.  8. Articolul 62 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
  "Art.62 - (1) Constituie infracţiuni şi se 
pedepsesc cu închisoare de la 5 ani la 10 
ani următoarele fapte: 
a) pescuitul electric neautorizat, 

pescuitul cu materiale explozibile, cu 
substanţe toxice sau narcotice, 
pescuitul cu unelte de plasă 
monofilament, pescuitul în timpul 
nopţii cu unelte de plasă practicat de 
două sau mai multe persoane;" 
  

La pct. 8, lit. a) de la alin. 1) al art. 62 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
" Art.62 - (1) Constituie infracţiuni şi se 
pedepsesc cu închisoare de la 5 ani la 10 ani, 
următoarele fapte: 
a) pescuitul electric, cu excepţia celui 

practicat în scop ştiinţific,  pescuitul cu 
materiale explozibile, cu substanţe toxice 
sau narcotice, pescuitul cu unelte de plasă 
monofilament, pescuitul neautorizat în 
timpul nopţii cu unelte de plasă;" 

 
Deputat: Gheorghe Dinu - PRM 
Deputat: Marian Ianculescu - PSD 

 
 
Pentru a elimina posibilitatea 
creării unor abuzuri în 
aplicarea legii. 
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II . Amendamente respinse 
 

 

 În cursul dezbaterii, Comisiile reunite au respins următoarele  amendamente:  

Nr. 
crt. 

 
Text iniţial 

 
Amendament propus şi autorul acestuia 

 
Motivare  

 
1.  1. Articolul 8 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
  "Art.8.- (1)  Pentru administrarea 
fondului piscicol care aparţine domeniul 
public al statului, cu excepţia zonei 
administrate de Administraţia 
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" şi 
a celei administrate de Regia Naţională a 
Pădurilor, se înfiinţează Compania 
Naţională de Administrare a Fondului 
Piscicol, instituţie publică cu 
personalitate juridică, cu caracter 
financiar şi comercial, cu finanţare 
extrabugetară, în subordinea autorităţii 
publice centrale care răspunde de 
pescuit şi acvacultură. 
(2) Sediul administrativ al Companiei 
Naţionale de Administrare a Fondului 
Piscicol este în Bucureşti, bulevardul 
Carol I, nr.17, sector 2. 
  (3) Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Companiei Naţionale de 
Administrare a Fondului Piscicol, 
precum şi patrimoniul acesteia se 
aprobă prin ordin al ministrului 

La pct.1, art. 8 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
  "Art.8. - (1)  Pentru administrarea fondului 
piscicol din domeniul public de interes 
naţional, precum şi a amenajărilor 
piscicole din domeniul public şi privat al 
statului, exceptând apele de munte, se 
înfiinţează, conform legii, Compania 
Naţională de Administrare a Fondului 
Piscicol, cu personalitate juridică cu 
caracter financiar şi comercial, cu finanţare 
extrabugetară, în subordinea autorităţii 
publice centrale care răspunde de pescuit şi 
acvacultură. 
(2) Compania Naţională de Administrare a 
Fondului Piscicol îşi exercită prerogativele 
prin sucursale şi filiale teritoriale. 
 (3) Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Companiei Naţionale de 
Administrare a Fondului Piscicol se aprobă 
prin ordin al ministrului agriculturii, 
alimentaţiei şi pădurilor." 
 
Deputat: Octavian Sadici - PRM 
Deputat: Ioan Bâldea - PRM 

1. Având în vedere 
angajamentele asumate de 
România în documentul de 
poziţie "capitolul 8 - 
pescărie", este necesar de a 
avea un singur administrator al 
fondului piscicol din România 
care să instituie un regulament 
unic pe întreg teritoriul ţării, 
de exploatare a zonelor 
piscicole naturale sau 
amenajate. 
2. Amendamentul vine în 
contradicţie cu prevederile 
Legii nr. 82/1993. 
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agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor." 

2.  2. Articolul 9 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
   "Art.9 - (4) Compania Naţională de 
Administrare a Fondului Piscicol se 
subrogă Companiei Naţionale Apele 
Române S.A. în ceea ce priveşte 
drepturile şi obligaţiile ce rezultă din 
contractele legal încheiate cu agenţi 
economici care au ca obiect pescuitul în 
scop comercial sau recreativ/sportiv şi 
va încheia o convenţie pentru stabilirea 
condiţiilor economice de colaborare. 
 
 

La pct.2, alin. (4) al art. 9 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
   "Art.9 - (4) Compania Naţională de 
Administrare a Fondului Piscicol se subrogă 
Companiei Naţionale Apele Române S.A. în 
ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile ce 
rezultă din contractele legal încheiate cu 
agenţi economici care au ca obiect pescuitul 
în scop comercial şi va încheia o convenţie 
pentru stabilirea condiţiilor economice de 
colaborare." 
 
Deputat: Nicolae Păun - PR 

 
 
1. Pescuitul recreativ sportiv 
nu poate fi practicat în 
condiţiile legii decât de 
membri asociaţiilor de pescari 
sportivi, nicidecum de agenţi 
economici; aceştia pot doar 
valorifica peştele din bazinele 
piscicole proprii prin pescuitul 
recreativ sportiv. 
2. Trecerea drepturilor şi 
obligaţiilor de la Compania 
Naţională Apele Române S.A 
la Compania Naţională de 
Administrare a Fondului 
Piscicol presupune şi 
preluarea contractelor 
încheiate cu agenţii economici 
care au ca obiect pescuitul 
recreativ sportiv. 

3.  4. Articolul 11 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
" Art. 11. - (1) Veniturile Companiei 
Naţionale de Administrare a Fondului 
Piscicol se constituie din: 
a) tarife pentru atestarea, licenţierea şi 
autorizarea activităţilor de pescuit 
comercial, recreativ/sportiv; 

La pct. 4,  alin. (1) al art. 11 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
" Art. 11. - (1) Veniturile Companiei 
Naţionale de Administrare a Fondului 
Piscicol se constituie din: 
a) tarife pentru atestarea, licenţierea şi 
autorizarea activităţilor de pescuit comercial; 
b) valoarea redevenţei obţinută din 

 
 
1. Impunerea  acestui mod de 
a crea venituri înseamnă 
sporirea taxelor  pentru 
pescarii sportivi, ori Compania 
Naţională de Administrare a 
Fondului Piscicol poate să-şi 
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b) valoarea redevenţei obţinută din 
concesionarea fondului piscicol 
administrat; 
c) veniturile provenite din activităţi 
proprii." 

concesionarea fondului piscicol administrat; 
b) veniturile provenite din activităţi proprii." 
 
Deputat: Gheorghe Dinu - PRM 

obţină venituri din activitatea 
de pescuit comercial. 
2. Persoana juridică este 
Asociaţia Generală a 
Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi care atunci când este 
autorizată plăteşte o taxă ce se 
constituie ca venit la 
Compania Naţională de 
Administrare a Fondului 
Piscicol.   

4.  5. Articolul 12 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
   "Art.12 -  
   (2) Deţinătorii de contracte legal 
încheiate care au ca obiect pescuitul în 
scop comercial sau recreativ/sportiv, cu 
vechii administratori, au drept de 
preferinţă la concesionarea fondului 
piscicol." 

La pct.5, alin. (2) al art. 12 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
   "Art.12 -  
   (2) Deţinătorii de active aferente 
amenajărilor piscicole  şi deţinătorii de 
contracte legal încheiate care au ca obiect 
pescuitul în scop comercial sau 
recreativ/sportiv, cu vechii administratori, au 
drept de preferinţă la concesionarea fondului 
piscicol." 
 
Deputat: Nicolae Păun - PR 

 
 
 
1. Se impune a fi adăugaţi 
pentru dreptul de preferinţă la 
concesionare, deţinătorii de 
active aferente amenajărilor 
piscicole, deoarece fără 
activele edificate sau 
cumpărate de către aceştia, 
valoarea de concesionare a 
terenului ar fi mult mai mică. 
2. Obiectul proiectului de lege 
nu vizează sprijin pentru 
deţinătorii de active. 

5.  7. Articolul 61 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
   "Art.61. - (1) Constituie infracţiune şi 
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni 
la 4 ani sau cu amendă de la 25.000.000 

La pct.7, alin.(1) al art. 61 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
   "Art.61. - (1) Constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani 
sau cu amendă de la 10.000.000 lei la 

 
 
1. Imposibilitatea plătirii 
amenzile va duce la un aflux 
prea mare de puşcăriaşi. 
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lei la 50.000.000 lei, următoarele fapte: 
   a) prinderea peştelui cu unelte de plasă 
şi cu pripoane în râurile şi lacurile din 
zona de munte, precum şi în râurile 
colinare şi de şes, cu excepţia Dunării şi 
Prutului; 
   b) pescuitul prin orice metode şi 
mijloace al peştilor sau al altor 
vieţuitoare acvatice şi al 
reproducătorilor, în perioada de 
prohibiţie, precum şi distrugerea 
pontelor depuse în zonele de 
reproducere naturală; 
  c) reducerea debitului şi a volumului de 
apă în amenajările piscicole şi pe 
cursurile de apă, în scop de furt sau 
braconaj; 
   d) producerea, importul, 
comercializarea, deţinerea sau folosirea 
la pescuit, de către persoane 
neautorizate, a năvoadelor, voloacelor, 
crăsnicelor, setcilor, avelor, 
prostovoalelor, vârşelor, vintirelor sau 
altor unelte de pescuit în scop comercial; 
   e) importul, confecţionarea, 
producerea, deţinerea sau 
comercializarea uneltelor de pescuit din 
plasă monofilament; 
   f) pescuitul comercial pe cursul 
Dunării şi Prutului, în zona de 500 metri 
în aval de baraj, precum şi pe toate apele 

20.000.000 lei, următoarele fapte: 
   a) prinderea peştelui cu unelte de plasă şi 
cu pripoane în râurile şi lacurile din zona de 
munte, precum şi în râurile colinare şi de 
şes, cu excepţia Dunării şi Prutului; 
   b) pescuitul prin orice metode şi mijloace 
al peştilor sau al altor vieţuitoare acvatice şi 
al reproducătorilor, în perioada de prohibiţie, 
precum şi distrugerea pontelor depuse în 
zonele de reproducere naturală; 
  c) reducerea debitului şi a volumului de apă 
în amenajările piscicole şi pe cursurile de 
apă, în scop de furt sau braconaj; 
   d) producerea, importul, comercializarea, 
deţinerea sau folosirea la pescuit, de către 
persoane neautorizate, a năvoadelor, 
voloacelor, crăsnicelor, setcilor, avelor, 
prostovoalelor, vârşelor, vintirelor sau altor 
unelte de pescuit în scop comercial; 
   e) importul, confecţionarea, producerea, 
deţinerea sau comercializarea uneltelor de 
pescuit din plasă monofilament; 
   f) pescuitul comercial pe cursul Dunării şi 
Prutului, în zona de 500 metri în aval de 
baraj, precum şi pe toate apele curgătoare; 
   g) pescuitul comercial cu unelte de pescuit 
având ochiul de plasă sub dimensiunile 
minime prevăzute de lege; 
   h) deschiderea, închiderea, obturarea, 
bararea cu garduri pescăreşti sau cu unelte 
de pescuit de orice fel a canalelor şi gârlelor 

2. Pentru a descuraja tentativa 
de infracţiune. 
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curgătoare; 
   g) pescuitul comercial cu unelte de 
pescuit având ochiul de plasă sub 
dimensiunile minime prevăzute de lege; 
   h) deschiderea, închiderea, obturarea, 
bararea cu garduri pescăreşti sau cu 
unelte de pescuit de orice fel a canalelor 
şi gârlelor de legătură cu lacurile, bălţile 
sau terenurile inundabile; 
   i) procurarea, transportul sau 
comercializarea peştelui, icrelor şi 
produselor din peşte fără documente 
legale, dacă legea nu prevede 
circumstanţe agravante; 
  j) furtul de peşte prin orice mijloace şi 
metode din amenajările piscicole." 

de legătură cu lacurile, bălţile sau terenurile 
inundabile; 
   i) procurarea, transportul sau 
comercializarea peştelui, icrelor şi 
produselor din peşte fără documente legale, 
dacă legea nu prevede circumstanţe 
agravante; 
  j) furtul de peşte prin orice mijloace şi 
metode din amenajările piscicole ale 
companiei." 
 
Deputat: Gheorghe Dinu - PRM 

6.  8. Articolul 62 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
  "Art.62 - (1) Constituie infracţiuni şi se 
pedepsesc cu închisoare de la 5 ani la 10 
ani, următoarele fapte:" 

La pct.8, alin.(1) al art. 62 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
  "Art.62 - (1) Constituie infracţiuni şi se 
pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 5 ani, 
următoarele fapte:" 
 
Deputat: Ludovic Mardari - PRM 

 
 
1.  
2. Pentru a descuraja tentativa 
de infracţiune. 

7.  9. După articolul 79 se introduc cinci noi 
articole, 79(1), 79(2), 79(3), 79(4), 79(5), cu 
următorul cuprins: 
  

Se abrogă noile articole. 
 
Deputat: Gherghe Dinu - PRM 
Deputat: Victor Paul Dobre - PNL 
Deputat: Lucian Eugen Pleşa - PRM 

1.Prin înfiinţarea noului 
organism se încarcă bugetul 
Companiei Naţionale de 
Administrare a Fondului 
Piscicol în mod nejustificat. 
2. Pentru armonizare cu 
legislaţia comunitară în 
domeniu. 
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 Comisiile au propus aprobarea proiectului cu 6 voturi împotrivă. 
 
 
 
 
    Preşedinte,          Preşedinte, 
 
                  Ioan BÂLDEA                  Ioan OLTEAN 
 
 
    Secretar,          Secretar, 
 
           Victor NEAGU                          Csaba Tiberiu KOVACS 
 
 
 
 
Întocmit: Experţi parlamentari 
   Aneta Barbu 

  Anton Păştinaru 
  Iulia Toader 
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