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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 

 

 

 

ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 

 
 

Adresată:  Domnului Nechita-Adrian OROS, ministru al Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale 

De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data: 23/10/2020 

Obiectul întrebării: Volumele produselor pescărești și de acvacultură din 
România și a importurilor și exporturilor acestor produse. 

 
Stimate domnule ministru, 
 
România este unul din statele membre riverane la Marea Neagră și Dunăre și 
dispune de resurse și disponibilități ale apelor interioare care oferă condiții 
perfecte pentru dezvoltarea acvaculturii. 
 
Cu toate acestea, România este în continuare un importator net de produse de 
pescuit și acvacultură. În plus, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, 
consumul de pește și produse de acvacultură este în România cu mult sub 
media din Uniunea Europeană. Industria de prelucrare a peștelui și a produselor 
de acvacultură rămâne insuficient de dezvoltată. 
 
Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 
 

1. Care sunt volumele producției naționale de pește și acvacultură pe fiecare din 

ultimii 5 ani și pe fiecare dintre tipurile de produse?  
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2. Care sunt volumele importurilor și exporturilor producției de pește și 

acvacultură pe fiecare din ultimii 5 ani pe fiecare dintre tipurile de produse și pe 

fiecare țară exportatoare și importatoare? 

3. Numărul de ferme, crescătorii și centre de producție a peștelui și acvaculturii 

din țara noastră, indiferent dacă este vorba despre pescuitul și acvacultura 

marină sau cea din apele dulci interioare. 

4. Mărimea suprafețelor disponibile pentru piscicultură și acvacultură în România 

în dinamica lor din ultimii 5 ani. 

5. Cum a progresat industria de prelucrare a produselor de pescuit și acvacultură 

în România în ultimii 5 ani? 

6. Care sunt deciziile adoptate și măsurile întreprinse de ministerul pe care îl 

conduceți pentru  îmbunătățirea și modernizarea flotei de pescuit, inclusiv prin 

creșterea ponderii navelor cu o lungime de peste 12 metri?         

Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  

 

În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 

 

Cu respect, 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Deputat Constantin CODREANU 

 

 




