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INTRARE ^

IE?IRE

PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativa privind munca in domeniul pescuitului

maritim (b70/24.02.2020)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modific^ile §i completarile ulterioare, §i art. 11 lit. 

a) din Reguiamentul de organizare §i fiinctionare, Consiliul Economic §i Social a fost sesizat cu 

privire la avizarea propunerii legislative privind munca in domeniul pescuitului maritim 

(b70/24.02.2020).

In temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i fimctionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modific^ile §i completarile ulterioare, §i art. 19 alin. 

(2) din Reguiamentul de organizare §i fiinctionare, in §edinta din data de 10.03.2020, partile 

reprezentate in Plenul Consiliului Economic §i Social §i-au exprimat urmMoarele puncte de vedere: 

> reprezentantii pailii patronale §i 6 reprezentanti ai paitii sindicale au votat pentru avizarea 

NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, cu urmatoarea motivare:

• domeniul avut in discutie este unul deosebit de complex, impun^du-se ca orice 

reglementare in acest sens sa fie corelata cu toate prevederile legale in vigoare, precum §i 

cu acordurile §i conventiile intemationale la care Romania este parte;

• nu este posibila reglementarea exciusiva a muncii pescarilor, munca pe navele de pescuit 

av^d o serie de particularitati fata de activitatea celorlalti lucratori pe celelalte tipuri de 

nave, in conditiile in care prevederile referitoare la siguranta navigatiei sunt acelea§i;

• la nivelul unitatii navale din cadrul Ministerului Transporturilor, Infi'astructurii §i 

Comunicatiilor exista deja o inkiativa de reglementare a acestui domeniu.
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> 6 reprezentanti ai par^ii sindicale §i reprezentan^ii asocia^iilor §i fUndatiilor neguvemamentale 

ale societalii civile au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de act normativ, 

cu observatia ca, la elaborarea propunerii legislative, se impuiie consultarea tuturor entitatilor 

interesate, inclusiv a Ministerului Transportului, Infrastructurii §i Comunicatiilor §i a Agentiei 

Nationale pentru Pescuit §i Acvacultura, iar prevederile acesteia trebuie armonizate cu legislatia 

specified nationala §i europeana, precum §i cu celelalte protocoale existente in domeniu;

> 3 reprezentanti ai partii sindicale s-au ab^inut de la vot.
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