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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii și servicii 
 

                      București, 09.06.2022 
                   Nr.4c-3/513/2021 

       
 

 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege - LEGEA ACVACULTURII 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisiei pentru 

mediu și echilibru ecologic și Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare, care sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege – LEGEA 

ACVACULTURII, transmis cu adresa nr. P.L.x. 474/2021 din 18 octombrie 2021, 

înregistrat la comisie sub nr.4c-3/513/2021 din 18 octombrie 2021. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.532/6.07.2021, avizează negativ 

propunerea legislativă. 

  Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.5115/06.07.2021, și-a 

exprimat următoarele puncte de vedere: 

- reprezentanții părții patronale și reprezentanții părții sindicale au votat 

pentru avizarea nefavorabilă a proiectului de act normativ; 

- reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății 

civile au votat pentru avizarea favorabil proiectul de act normativ. 

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

în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal 

privitor la activitatea de acvacultură şi de comercializare a produselor obţinute din 
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acvacultură, în scopul asigurării competitivităţii acestei activităţi, în acord cu 

normele şi exigenţele europene în domeniu. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 08 

iunie 2022. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege – LEGEA 

ACVACULTURII cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezentul aviz. 

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor organice. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 
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Anexă 
 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 
 

 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivare 

0 1 2 3 
1. Art.4. - (2) În domeniul acvaculturii Agenția Națională pentru Pescuit 

și Acvacultură are următoarele atribuții: 
a. exercită, în numele statului, prerogativele dreptului de proprietate 
asupra terenurilor cu destinație agricolă aparținând domeniului privat 
al statului, pe care se află amplasate amenajările piscicole și cele 
aferente acestora; 

 
 
 
 

......................... 
c. administrează terenurile pe care se află amplasate amenajările 
piscicole precum și terenurile aferente acestora, în conformitate cu 
prevederile prezentei legi; 

 
 

 
 

 
 
a. exercită, în numele statului, prerogativele dreptului de 
proprietate asupra terenurilor cu destinație agricolă 
aparținând domeniului public și privat al statului, pe 
care se află amplasate amenajările piscicole și cele 
aferente acestora; 
 
Grupul UDMR, Grupul PSD, Grupul PNL din Comisia 
pentru industrii și servicii, dep.Florin Pușcașu - AUR 

......................... 
c. administrează terenurile din domeniul public și 
privat al statului pe care se află amplasate amenajările 
piscicole precum și terenurile aferente acestora, în 
conformitate cu prevederile prezentei legi; 

 
Grupul UDMR, Grupul PSD, Grupul PNL din Comisia 
pentru industrii și servicii, dep.Florin Pușcașu - AUR 
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0 1 2 3 
 d. elaborează studii de oportunitate, conform prevederilor legale în 

vigoare, pe baza cărora se hotărăște modalitatea de 
concesionare/închiriere/arendare a terenurilor pe care sunt amplasate 
amenajări piscicole; 

 
 
 

d. elaborează studii de oportunitate, conform 
prevederilor legale în vigoare, pe baza cărora se 
hotărăște modalitatea de concesionare/închiriere a 
terenurilor pe care sunt amplasate amenajări piscicole; 

 
Grupul UDMR, Grupul PSD, Grupul PNL din Comisia 
pentru industrii și servicii, dep.Florin Pușcașu - AUR 
 

 

2. Art.13. - (1) Privatizarea societăților comerciale cu profil piscicol care 
dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă, constituite în 
conformitate cu Legea nr.15/1990, cu modificările ulterioare, 
administrarea acestora până la privatizarea și concesionarea sau 
arendarea terenurilor proprietate publică și privată a statului, aflate în 
exploatarea acestora, se coordonează de către Comisia de privatizare, 
concesionare, denumită în continuare Comisia, organism fără 
personalitate juridică, constituit în cadrul Agenției Naționale pentru 
Pescuit și Acvacultură. 

 
 
 
 
 
 

......................... 
(3) Membrii Comisiei sunt remunerați din bugetul Agenției Naționale 
pentru Pescuit și Acvacultură, aprobat de ordonatorul principal de 
credite, respectiv de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
Cuantumul maxim al indemnizației lunare va fi stabilit prin ordin al 
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, fără a putea depăși 20% din 
nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de secretar 
de stat. 

 

Art.13. - (1) Privatizarea societăților comerciale cu 
profil piscicol care dețin în exploatare terenuri cu 
destinație agricolă, constituite în conformitate cu 
Legea nr.15/1990, cu modificările ulterioare, 
administrarea acestora până la privatizarea și 
concesionarea terenurilor proprietate publică și privată 
a statului, aflate în exploatarea acestora, se 
coordonează de către Comisia de privatizare, 
concesionare, denumită în continuare Comisia, 
organism fără personalitate juridică, constituit în 
cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și 
Acvacultură. 
 
Grupul UDMR, Grupul PSD, Grupul PNL din Comisia 
pentru industrii și servicii, dep.Florin Pușcașu - AUR 

......................... 
(3) Membrii Comisiei sunt remunerați din bugetul 
Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, 
aprobat de ordonatorul principal de credite, respectiv 
de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
Cuantumul maxim al indemnizației lunare va fi stabilit 
prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării 
rurale, fără a putea depăși 20% din nivelul 
indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția 
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0 1 2 3 
de secretar de stat. Acordarea acesteia se va încadra 
în bugetul Agenției Naționale pentru Pescuit și 
Acvacultură. 

 
Grupul UDMR, Grupul PSD, Grupul PNL din Comisia 
pentru industrii și servicii, dep.Florin Pușcașu – AUR 
 

3. Art.14. - (2) În cazul în care investitorul interesat de concesionarea sau 
arendarea terenului cu destinație agricolă solicită și cumpărarea de 
acțiuni, cele două contracte se vor negocia în conformitate cu metodele 
și prevederile de privatizare prevăzute în prezentul capitol. 

 
 
 
 
 

(3) În cazul în care investitorul este interesat numai de concesionarea 
sau arendarea terenului cu destinație agricolă și nu solicită și 
cumpărarea de acțiuni, vor putea fi concesionate sau arendate numai 
acele terenuri care, potrivit studiului de oportunitate întocmit, nu sunt 
necesare societăților comerciale pentru desfășurarea activității, potrivit 
obiectului lor de activitate. 

 
 
 
 
 

(4) Terenurile din domeniul public al statului pe care se află amplasate 
amenajările piscicole și terenurile aferente acestora, trec în domeniul 
privat al statului la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

 

(2) În cazul în care investitorul interesat de 
concesionarea terenului cu destinație agricolă solicită 
și cumpărarea de acțiuni, cele două contracte se vor 
negocia în conformitate cu metodele și prevederile de 
privatizare prevăzute în prezentul capitol. 

 
Grupul UDMR, Grupul PSD, Grupul PNL din Comisia 
pentru industrii și servicii, dep.Florin Pușcașu - AUR 

 
(3) În cazul în care investitorul este interesat numai de 
concesionarea terenului cu destinație agricolă și nu 
solicită și cumpărarea de acțiuni, vor putea fi 
concesionate sau arendate numai acele terenuri care, 
potrivit studiului de oportunitate întocmit, nu sunt 
necesare societăților comerciale pentru desfășurarea 
activității, potrivit obiectului lor de activitate. 
 
Grupul UDMR, Grupul PSD, Grupul PNL din Comisia 
pentru industrii și servicii, dep.Florin Pușcașu - AUR 
 
(4) Terenurile din domeniul public al statului pe care 
se află amplasate amenajările piscicole și terenurile 
aferente acestora, aflate în administrarea Agenției 
Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, trec în 
domeniul privat al statului prin hotărâre a 
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Guvernului în termen de 12 luni la data intrării în 
vigoare a prezentei legi. 
 
Grupul UDMR, Grupul PSD, Grupul PNL din Comisia 
pentru industrii și servicii, dep.Florin Pușcașu - AUR 
 

4. Art.15. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură va 
întocmi lista cuprinzând societățile comerciale cu profil piscicol care fac 
obiectul privatizării, respectiv ale căror terenuri deținute sunt oferite 
spre concesionare sau arendare. Această listă va fi aprobată prin ordin 
al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. 

 
 
 
 

Art.15. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării 
în vigoare a prezentei legi, Agenția Națională pentru 
Pescuit și Acvacultură va întocmi lista cuprinzând 
societățile comerciale cu profil piscicol care fac 
obiectul privatizării, respectiv ale căror terenuri 
deținute sunt oferite spre concesionare. Această listă 
va fi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale. 
 
Grupul UDMR, Grupul PSD, Grupul PNL din Comisia 
pentru industrii și servicii, dep.Florin Pușcașu - AUR 
 

 

5. Art.17. - Persoanele fizice sau juridice interesate în cumpărarea de 
acțiuni emise de societățile comerciale care dețin în exploatare terenuri 
cu destinație agricolă și/sau în concesionarea și arendarea terenurilor 
aparținând domeniului public sau privat al statului, vor înregistra la 
sediul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură o scrisoare de 
intenție. 

 

Art.17. - Persoanele fizice sau juridice interesate în 
cumpărarea de acțiuni emise de societățile comerciale 
care dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă 
și/sau în concesionarea terenurilor aparținând 
domeniului public sau privat al statului, vor înregistra 
la sediul Agenției Naționale pentru Pescuit și 
Acvacultură o scrisoare de intenție. 
 
Grupul UDMR, Grupul PSD, Grupul PNL din Comisia 
pentru industrii și servicii, dep.Florin Pușcașu - AUR 
 

 

6. Art.21. - (1) Prin derogare de la art.43 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal dividendele aferente acțiunilor dobândite de o 
asociație dintre cele prevăzute la art.19, pe durata executării 

Art.21. - Veniturile obținute din dividende aferente 
activelor dobândite de asociație se transferă 
asociației și se utilizează exclusiv pentru plata 
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contractului de vânzare. 
(2) Veniturile obținute potrivit alin.(1) se transferă asociației și se 
utilizează exclusiv pentru plata ratelor, a dobânzilor și pentru 
rambursarea creditelor contractate de asociație în vederea 
cumpărării de acțiuni. 

 

ratelor, a dobânzilor și pentru rambursarea 
creditelor contractate de asociație în vederea 
cumpărării de acțiuni. 
 
Grupul UDMR, Grupul PSD, Grupul PNL din Comisia 
pentru industrii și servicii, dep.Florin Pușcașu - AUR 
 

7. Secțiunea 3 - Concesionarea, arendarea sau vânzarea terenurilor pe 
care sunt amplasate amenajările piscicole, precum și a terenurilor 

aferente acestora 
 

Secțiunea 3 
Concesionarea sau vânzarea terenurilor pe care sunt 

amplasate amenajările piscicole, precum și a 
terenurilor aferente acestora 

 
Grupul UDMR, Grupul PSD, Grupul PNL din Comisia 
pentru industrii și servicii, dep.Florin Pușcașu – AUR 
 

 

8. Art.27. - Terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole 
precum și terenurile aferente acestora, care nu fac parte din capitalul 
social al societăților comerciale cu profil piscicol vor fi atribuite direct 
spre concesionare investitorilor care au cumpărat acțiuni sau active ce 
implica necesitatea exploatării terenurilor. 

 

Art.27. – Prin derogare de la prevederile 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019, 
terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole 
precum și terenurile aferente acestora, care nu fac parte 
din capitalul social al societăților comerciale cu profil 
piscicol vor fi atribuite direct spre concesionare 
investitorilor care au cumpărat acțiuni sau active ce 
implica necesitatea exploatării terenurilor, la cererea 
deținătorilor de active. 
 
Grupul UDMR, Grupul PSD, Grupul PNL din Comisia 
pentru industrii și servicii, dep.Florin Pușcașu - AUR 
 

 

9. Art.31. - (1) Dacă în urma ofertării unei societăți comerciale și a oferirii 
de facilități nu au fost înregistrate cereri de cumpărare de acțiuni, se 
poate proceda la divizarea societății comerciale pe ferme și centre de 
profil, în baza unui studiu de fezabilitate și cu aprobarea adunării 

Art.31. - (1) Dacă în urma ofertării unei societăți 
comerciale și a oferirii de facilități nu au fost 
înregistrate cereri de cumpărare de acțiuni, se poate 
proceda la divizarea societății comerciale pe ferme și 
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generale a acționarilor, potrivit mandatului special acordat de Agenția 
Națională pentru Pescuit și Acvacultură, sau la restructurarea societății, 
prin vânzarea de active și concesionarea ori arendarea terenurilor, în 
conformitate cu prevederile prezentului capitol. 

 
 
 
 
 
 

 

centre de profil, în baza unui studiu de fezabilitate și 
cu aprobarea adunării generale a acționarilor, potrivit 
mandatului special acordat de Agenția Națională 
pentru Pescuit și Acvacultură, sau la restructurarea 
societății, prin vânzarea de active și concesionarea 
terenurilor, în conformitate cu prevederile prezentului 
capitol. 
 
Grupul UDMR, Grupul PSD, Grupul PNL din Comisia 
pentru industrii și servicii, dep.Florin Pușcașu - AUR 

10. Art.60. - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în colaborare cu 
Ministerul Educației va iniția și va susține programe de formare 
profesională în domeniul acvaculturii la toate nivelurile de calificare. 

 

Art.60. - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
în colaborare cu Ministerul Educației va iniția și va 
susține programe de formare profesională în domeniul 
acvaculturii la toate nivelurile de calificare, prin 
utilizarea fondurilor europene. 
 
Grupul UDMR, Grupul PSD, Grupul PNL din Comisia 
pentru industrii și servicii, dep.Florin Pușcașu - AUR 
 

 

11. Art.61. - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va susține 
organizațiile de producători care derulează programe de formare 
profesională și de instruire continuă a personalului care lucrează în 
acvacultură și în domeniile conexe, precum prelucrarea, procesarea, 
comercializarea peștelui provenit din acvacultură, și turismul piscicol. 

 

Art.61. - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
va susține organizațiile de producători care derulează 
programe de formare profesională și de instruire 
continuă a personalului care lucrează în acvacultură și 
în domeniile conexe, precum prelucrarea, procesarea, 
comercializarea peștelui provenit din acvacultură și 
turismul piscicol prin utilizarea fondurilor 
europene. 
 
Grupul UDMR, Grupul PSD, Grupul PNL din Comisia 
pentru industrii și servicii, dep.Florin Pușcașu - AUR 
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12. Art.62. - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate contribui la 

finanțarea participării organizațiilor de producători recunoscute la 
organisme relevante europene și internaționale. 

 

Art.62. - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
asigură și contribuie la finanțarea participării 
organizațiilor de producători recunoscute la organisme 
relevante europene și internaționale, cu încadrarea în 
prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale. 
 
Grupul UDMR, Grupul PSD, Grupul PNL din Comisia 
pentru industrii și servicii, dep.Florin Pușcașu - AUR 
 

 

13. Art.71. - (3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor 
prevăzute la art.65-68 se face de către personalul prevăzut la alin.(1), și 
de către ofițerii Poliției de Frontieră Române, comisarii Gărzii Naționale 
de Mediu precum și de către personalul silvic din cadrul Regiei 
Naționale a Pădurilor - Romsilva. 

 

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor 
prevăzute la art.65-68 se face de către personalul 
prevăzut la alin.(1) și de către ofițerii Poliției de 
Frontieră Române, comisarii Gărzii Naționale de 
Mediu, personalul silvic din cadrul Regiei Naționale a 
Pădurilor – Romsilva, precum și personal cu drept 
de control din cadrul Administrației rezervației 
Biosferei „Delta Dunării”. 
 
Grupul UDMR, Grupul PSD, Grupul PNL din Comisia 
pentru industrii și servicii, dep.Florin Pușcașu - AUR 
 

 

 


