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lESiPUNCTE DE VEDERE

legislativa „Legea acvaculturii” (b280/23.06.2021)

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

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare §i functionare, Consiliul Economic si Social a fost 

sesizat cu privire la avizareapropunerii legislative ’’Legea acvaculturii” (b280/23.06.2021).
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in temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, §i art. 

22 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare, in §edinta din data de 16.06.2021, 

desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului nr.25/04.03.2021, partile 

reprezentate in Plenul Consiliului Economic si Social si-au exprimat urmatoarele puncte de 

vedere:
a) reprezentantii partii patronale si reprezentantii partii sindicale au votat pentru avizarea 

NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, cu urmatoarea motivare:

• prevederile propunerii legislative, in special cele care fac referire la vanzarea de terenuri 

aflate in proprietatea privata a statului, inclusiv cele aflate sub luciul de apa, contin elemente 

interpretabile sau chiar ambigue, ce au potentialul de a permite actiuni abuzive in legatura cu 

aceste active.

b) reprezentantii asociatiilor si fundatiilor neguvemamentale ale societatii civile au votat 

pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de act normativ.
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