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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

            DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                Bucureşti, 23 iunie 2015 

                  Nr. Plx.  461/2015 
 
 

A V I Z  
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura trimisă cu adresa nr. Plx. 461 din 15 iunie 2015, înregistrată în cadrul Comisiei juridice sub 

nr.4c-11/791/2015 din 16 iunie 2015. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform dispoziţiilor art. 75 alin. (1) şi (3) din 

Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din data de 10 iunie 2015, în calitate de primă 

Cameră sesizată.  

Iniţiativa are ca obiect de reglementare modificarea art. 23 şi abrogarea art. 24 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.317/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Proiectul propune ca atribuţiile de organizare, 

conducere, supraveghere şi control ale pescuitului sportiv la nivel naţional să fie preluate de la Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi exercitate de către Federaţia Română de Pescuit Sportiv, precum şi 

înlocuirea sintagmei „pescuit recreativ/sportiv” din cuprinsul ordonanţei cu „pescuit sportiv". 

În şedinţa din data de 23 iunie 2015, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat actul normativ supus avizării, 

expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi 
propuneri, transmis prin adresa cu nr. 326 din data de 8.04.2015. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât să acorde aviz 
negativ propunerii legislative, din următoarele considerente:  

- politicile economice în domeniu, precum şi criteriile de organizare şi practicare a pescuitului 

sportiv sunt stabilite, potrivit legislaţiei actuale, de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin 

instituţia de specialitate Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, după consultarea cu asociaţiile 

de pescari sportivi. 

- pentru realizarea obiectivelor specifice sunt alocate atât fonduri publice naţionale, cât şi de la 

Uniunea Europeană prin Programul Operaţional de Pescuit, fonduri care sunt administrate de instituţii 

publice şi nu de asociaţii, acestea fiind beneficiari. 
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- federaţiile şi asociaţiile administrează şi controlează competiţiile sportive potrivit statutului 

acestora, iar Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale facilitează organizarea acestor competiţii. 

Potrivit dispoziţiilor art. 73 din Constituţia României, republicată, prin obiectul său de reglementare, 

proiectul de act normativ se încadrează în categoria legilor ordinare. 
        
 
 
   VICEPREŞEDINTE,                                                                         SECRETAR, 
          Ciprian NICA                                                   Gabriel ANDRONACHE 

 
 
 
 
   

   Consilier parlamentar,                                                                                     Avizat, 

   Alina GRIGORESCU                                                                       Şef serviciu, Ciprian BUCUR          
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