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Comisia pentru mediu 

LXXII/79 /20.10.2021 

RAPORT COMUN 

asupra Propunerii legislative - Legea pescuitului 

L373/2021 

În conformitate Cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, cu modificările 

ulterioare, Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală, Comisia pentru 

mediu şi Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic prin adresa L373/2021, au fost 

sesizate de către Biroul permanent al Senatului, în vederea întocmirii unui raport comm n asupra 

Propunerii legislative - Legea pescuitului. 

Iniţiatori: Banu Claudia-Mihaela - senator PNL; Bica Dănul - senator PNL; Bîca Iulian-Mihail - 

senator PNL; Bumb Sorin-Ioan - senator PNL; Florean Ovidiu-Iosif - senator PNL; Guran Virgil - senator 

PNL; Neagu Nicolae - senator PNL; Pandea Ciprian - senator PNL; Potecă Vasilică - senator PNL; Scarlat 

George - senator PNL; Veştea Mihail - senator PNL; Bola Bogdan-Alexandru - deputat PNL; Burduja 

Sebastian-Ioan - deputat PNL; Chira Claudiu-Martin - deputat PNL; Ciofu Cătălina - deputat PNL; Făgărăşian 

Valentin-Ilie - deputat PNL; Fechet Mircea - deputat PNL; Giugea Nicolae - deputat PNL; Haj du Gabor - 

deputat UDMR; Hărătău Elena - deputat PNL; Ionescu George - deputat PNL; Kocsis-Cristea Alexandru - 

deputat PNL; Miuţescu Gheorghe-Adrian - deputat PNL; Moldovan Sorin-Dan - deputat PNL; Năculă Sorin - 

deputat PNL; Pecingină Gheorghe - deputat PNL; Polak Tudor - deputat PNL; Popa Alexandru - deputat PNL; 

Rodeanu Bogdan-Ionel - deputat USR PLUS; Sărmaş Ioan-Sabin - deputat PNL; Şovăială Constantin - 

deputat PNL; Stângă George-Cătălin - deputat PNL; Tănase Antonel - deputat PNL; Thellmann Christine - 

deputat PNL; Vîlceanu Dan - deputat PNL. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal cu privire la 

activitatea de pescuit, din perspectiva utilizării resurselor acvatice vii, într-o manieră 
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Propunerea legislativă are ca object de reglementare stabilirea cadrului legal cu 

privire la activitatea de pescuit, din perspectiva utilizării resurselor acvatice vii, într-o 

manieră responsabilă şi durabilă, sub autoritatea statului român, în acord cu interesele 

comunităţilor pescăreşti, precum şi cu asigurarea biodiversităţii acvatice. 

Consiliul Legislativ avizează negativ propunerea legislativă. 

Consiliul Economic şi Social avizează favorabil propunerea legislativă. 

Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu 

UNESCO, Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru administra.ţie 

publică au transmis avize favorabile. . 

Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei a transmis aviz negativ. 

La dezbaterea propunerii legislative au participat, în conformitate cu 

prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, din partea 

Guvernului, domnul Gheorghe Ştefan - Secretar de stat MADR, doamna Atena Groza - 

Guvernatorul Deltei Dunării şi domnul Andrei Rudolf Corlan - Secretar de stat 

MMAP. 

În cadrul dezbaterilor au fost formulate amendamente care, supuse votului, au 

fost respinse şi se regăsesc în Anexa ce face parte integrantă din prezentul raport. 

Pe parcursul mai multor şedinţe, membrii celor trei comisii au hotărât, cu 

maj oritate de voturi, să adopte un raport comun de respingere cu amendamente 

respinse. 

Motivarea respingerii: 

- Conform Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă once act 

normativ trebuie să fie emis cu respectarea unor reguli minimale, respectiv 

once lege trebuie să fie clară şi concisă tocmai pentru a respecta şi 

principiul securităţii juridice cerinţe care nu sunt respectate de propunerea 

legislativă. 

- Propunerea legislativă nu este corelată cu Regulamentele Uniunii Europene 

specifice pescuitului şi acvaculturii. 
~ 

- In cadrul propunerii legislative nu a fost efectuată nici o motivare cu privire 

la politica penală specifică infracţiunilor din domeniul pescuitului. 

Comisiile supun spre dezbatere şi adoptare, plenului Senatului, raportul 

comun de respingere Cu amendamente respinse. 

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organică şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art. 

76 alin. (1) din Constituţie. 
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Parlamentul României 
Senat 

Potrivit prevederilor art.75 aim . ( l) din Constitulia României, repubjscatâ Yi ate art,92 

aim . (7) din Regulamentut Senatului, cu rnodificăriie ulterioare, Senatul este prima carneră 
sesizată 

PREŞEDINTE, 

Senator SCARLAT George 

SECRETAR, 

Senator CERNIC Sebastian 

PREŞEDINTE, 

Senator MAZIL • LI Lucian 
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PREŞEDINTE, 

Senator OPRINOIU Aurel 

SECRETAR, 

Senator KOVACS Irma Elisabeta 
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Parlamentul României 
Senat 

Potrivit prevederilor art.75 alin. (1) din Constituţia Rounâniei, republicatâ şi ale art.92 

aim . (7) din Regulamentul Senatului, cu modificârile ulterioare, Senatul este prima camerâ 

sesizatâ 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

Senator SCARLAT George Senator OPRINOIU Aurel 

SECRETAR, SECRETAR, 

Senator CERNIC Sebastian Senator KOVACS Irma Elisabeta 

PREŞEDINTE, 

Senator MAZILU Liviu Lucian 

SECRETAR, 

Senator ACHITEI Vasile Cristian 

Catea 13 Septembrie, nr. 1-3, sector S, Bucureşti, 050711 
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dana.popescu
Rectangle



Comisia pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală XXIII/ 342/20.10.2021 
Comisia pentru Mediu LXXII/79 /20.10.2021 
Comisia pentru Ape, Pădur% Pescuit şi Fond Cinegetic XXXIII/76/20.10.2021 

Amendamente respinse 

La Propunerea legislativă - Legea pescuitului L373/2021 

ANEXA 

Nr.crt. Text propunere legislativă Amendamente respinse Motivare 
1. Capitolul I 

Dispoziţii generale. 
Art. 1 
Prezenta lege asigură cadrul pentru utilizarea 
resurselor acvatice vii într-o manieră responsabilă şi 

durabilă, sub autoritatea statului român. 

Nemodificat 

2. Art. 2 
(1)Legea are ca viziune promovarea unui pescuit 
sustenabil, care sa protej eze interesele comunităţilor 

pescăreşti, cu asigurarea conservării biodiversităţii 

acvatice. 
(2) Legea are misiunea de a crea echilibrul dintre 
habitat, resurse acvatice şi pescari. 

Nemodificat 

3. Art. 3 
Principiile care guvernează pescuitul în România sunt: 

(1) Principiul managementului durabil şi al 
conservării resursei, utilizarea resurselor pescăreşti 

trebuie făcută într-o manieră responsabilă şi durabilă 

printr-o bună administrare; 
(2)Principiul concurenţei loiale în exploatarea 

Nemodificat 
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resursei acvatice vii; 
(3) Principiul transparenţei, care nu este 

posibil fără regieiiientări legislative şi colectarea 
permanentă de ' nforma~ii asupra stării resurselor 

„ 
pescareşt il ş a ecosisteme or; 

(4) Principiul relevanţei econo m~ .ice; 
(5) Principiu.l trasabihtăţii resursei exploatate; 
(6) Principlul protecţiei consumatorului. 

4. 

Art. 4 
Îi sensul prezentei legi, terrnenii şi expresiiie de n ai 

~ 
jos  au u -u'atoarei e semYl2ficaţ'ii: 

(1) pescărl,a - un sstenz alcătuit din resursele 
ppescăreşti şi habitat, la care se adaugă cu caracter 
permanent sau temporar unităţile de pescuit şi de 

. . 
comercla' lzare 
(2) habitate acvatic natural - zonă acvatică, în stare 
naturală sau seminaturală, ce se diferenţiază prin 
caracteristici geografice, abiotice şi biotice: 

habitate acvatice naturale: 
a) Dunărea teritorială, Delta şi lunca 
inundabilă a Dunării; 

b) complexul lagunar Razelm-Sinoe şi 

lacurile litorale; 
c) pâraiele, râurile şi lacurile de munte, 
colinare, de şes şi zonele lor inundabile, 
precum şi braţele moarte ale râurilor; 
d) bălţile şi lacurile naturale lipsite de 
instalaţii hidrotehnice pentru alimentarea, 
reţinerea şi evacuarea apei; 

(3) 

La art. 4 aim . (3), (16), (12.5) Si (126) se 
elrrnu~nă Si va avea următorul cuprins: 

(1) activităţi tradiţionale - activităţile de 
utYlizare durabilă a resurselor naturale şi 

speci 1ce zo ei respective 
(2) ap e e maritime interlo are, marea 
teritorialâ, zona contiguă, zona economică 

exclusivă ale României; 
(3) autorizaţie de pescuit comercial - actul 
administrativ prin care se autorizează o 
persoană fizică sau juridică să exercite 
activitatea de pescuit; 
(4) bălţile şi lacurile naturale lipsite de 
instalaţii hidrotehnice pentru alimentarea, 
reţinerea şi evacuarea apei; 
(5) bază de date naţională a pescăriei - 
totalitatea informaţiilor privind flota de pescuit, 
numărul de operatori economici cu activităţi 

specifice, numărul de asociaţii şi federaţii, 

numărul de pes.cari, cantităţile de vieţuitoare 

acvatice extrase anual, speciile de vieţuitoare 
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e) lacurile de acumulare, cu zonele lor 
inundabile la viituri; 
f) reţeaua de canale magistrale din 
sistemele hidroameliorative, de navigaţie şi 

hidroenergetice şi ramificaţiile acestora; 
g) apele maritime interioare, marea 
teritorială, zona contiguă, zona economică 
exclusivă ale României; 

(4) mediu natural - ansamblul componentelor, 
structurilor şi proceselor fizico-geografice, biologice 
şi biocenotice naturale, terestre şi acvatice, având 
calitatea de păstrător al vieţii şi generator de resurse 
necesare acesteia; 
(5) specii indigene (native) - speciile de 
vietuitoare acvatice care se regăsesc în mod natural în 
România şi nu ca urmare a introducerii accidentale sau 
forţate de către om de-a lungul secolelor 
(6) speciile alohtone (non-native) -speciile 
introduse sau răspândite, accidental sau intenţionat, 

din altă regiune geografică, ca urmare directă on 

indirectă a activităţii umane, lipsind în mod natural 
dintr-o anumită regiune, cu o evoluţie istorică 

cunoscută într-o arie de răspândire naturală, alta decât 
zona de interes, care pot fi în competiţie, pot domina, 
pot avea un impact negativ asupra speciilor native, 
putând chiar să be înlocuiască; 

(7) specii invazive - speciile indigene sau 
alohtone, care şi-au extins arealul de distribuţie sau au 
fost introduse accidental on intenţionat într-o arie şi s- 
au reprodus într-o asemenea măsură şi atât de agresiv 
încât influenţează negativ, domină sau înlocuiesc 
unele dintre speciile indigene, determinând 
modificarea structurii cantitative sau calitative a 

acvatice extrase anual din habitatele acvatice 
naturale, abundenţa ihtiofaunei, cantitatea de 
peşte introdusă prin activităţi de repopulare şi 

populare de susţinere; 

(6) beam-traul - unealtă filtrantă de pescuit, 
tractată, care este constituită dintr-o traversă 

(ţeavă metalică) sprij inită la extremităţi pe două 

tălpici metalice, respectiv prin partea de plasă 

(sacul de colectare constituit din capac, talpă şi 

laterale); 
(7) braconaj piscicol - activitate ilegală care 
constă în uciderea sau capturarea faunei 
acvatice fără licenţă, autorizaţie sau permis, 
pescuitul în perioada de prohibiţie sau în zone 
interzise pescuitului, pescuitul cu unelte 
interzise al peştilor şi al altor vieţuitoare 

acvatice vii din habitatele acvatice naturale; 
(8) capacitate de pescuit - tonajul unei nave 
exprimat în GT (tonaj brut) şi puterea acestuia 
exprimată în kW (kibowaţi), astfel cum sunt 
definite la art. 4 şi 5 din Regulamentul 
Consiliului (CEE) nr. 2.930/86 din 22 
septembne 1986 de definire a caractensticilor 
vaselor de pescuit; 
(9) captură - cantitatea de peşte sau de alte 
vieţuitoare acvatice pescuite on recoltate din 
habitatele acvatice naturale, exprimată în 
kilograme sau în număr de exemplare; 
(10) captură auxiliară (bycatch) - reprezintă 

componentele, specii sau clase de lungime, din 
captură, altele decât specia sau lungimea ţintă; 

(11) captură totală admisibilă (TAC) - 
Instrument managerial care combină măsurile 
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biocenozei naturale, caracteristică unui anumit tip de 
biotop; 
(8) specii protejate - speciile periclitate, 
vulnerabile, rare sau endemice, care beneficiază de un 
statut legal de protecţie; 

(9) exemplar - once vieţuitoare acvatică, în stare 
vie on moartă sau once parte on derivat din acestea, 
precum şi once alte produse care conţin părţi sau 
derivate din acestea, aşa cum sunt specificate in 
documentele care le însoţesc, pe ambalaj e, pe mărci 
on etichete sau in once alte situaţii; 

(10) habitat al unei specii - mediul definit pnn 
factori abiotici şi biotici, în care trăieşte o specie în 
once stadiu al ciclului biologic; 
(11) activităţi tradiţionale - activităţile de utilizare 
durabilă a resurselor naturale şi specifice zonei 
respective 
(12) conservare - ansamblul de măsuri care se pun 
in aplicare pentru menţinerea sau refacerea habitatelor 
naturale şi a populaţiilor de specii de faună şi floră 
sălbatice, într-o stare favorabilă; 
(13) conservare "în situ" - protecţia şi conservarea 
bununlor patnmoniului natural în mediul lor natural 
de geneză, existenţă şi evoluţie; 
(14) zonă de pescuit recreativ sau sportiv - 
suprafaţa de teren de la malul apei din care pescarii 
recreativi sau sportivi îi desfăşoară activitatea 
specifică; 

(15) zonă de refacere biologică - zona unui bazin 
hidrografic unde resursele acvatice vii sunt în declin şi 
se impune restricţionarea pescuitului pentru refacerea 
acestora; 
(16) efectele pescuitului asupra ecosistemelor-

de conservare cu aspectele sociale ale unei 
pescării, fracţiune din Producţia Maximă 
Durabilă (MSY); 
(12) caviar - icre nefecundate ale speciilor 
aparţinând ordinului Acipenseriformes (sturioni 
sau peşti cu padelă) prelucrate; 
(13) caviar presat - caviar compus din icrele 
nefecundate ale unuia sau mai multor specii de 
sturioni sau peşti cu padelă, rezultate după 

procesarea şi prepararea caviarului de înaltă 

calitate; 
(14) centru de primă vânzare - locul unde se 
efectuează prima vânzare a produselor obţinute 

in pescuit; 
(15) chipcel (cârlionţ, tirboc, cârstaş) - 
unealtă de pescuit cu aspect invers halăului, 

constituită dintr-o plasă prinsă pe un schelet de 
lemn sau metal, având forma unei linguri man, 
care este utilizată pentru prinderea peştelui 

mărunt; 
(16) codul sursă - literă corespunzătoare 

sursei caviarului (de exemplu, W, C, F), 
definită in conformitate cu prevederile 
Convenţiei privind comeiţul internaţional cu 
specii sălbatice de faună şi floră pe cale de 
dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 
1973, la care România a aderat pnn Legea nr. 
69/1994, cu modificările ulterioare; 
(17) coeficient de capturabilitate - exprimă 

performanţele unităţilor de pescuit 
(18) comerţ cu amănuntul - înseamnă 

manipularea şi/sau prelucrarea produselor din 
resurse acvatice vii şi depozitarea acestora la 
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constau în primul rând în extragerea de organisme dar 
şi în distrugerea habitatelor bentice, pescuit fantomă, 
etc 
(17) zonă interzisă la pescuit - zona delimitată prin 
semne vizibile a unui bazin hidrografic, protej ată în 
vederea conservării biodiversităţii acvatice; 
(18) zona de pescuit (toană)- este o zonă situată în 
cadrul arealului de distribuţie (de obicei în interiorul 
subarealului de creştere adulţi sau pe parcursul căilor 
de migraţie), care corespunde desf'âşurării de 
operaţiunii de pescuit (din punct de vedere ecologic, 
biologic, tehnic, hidrologic, juridic etc.) 
(19) normele politicii comune în domeniul 
pescuitului - înseamnă legislaţia comunitară privind 
conservarea, gestionarea şi exploatarea resurselor 
acvatice vii, acvacultura şi prelucrarea, transportul şi 

comercializarea produselor pescăreşti şi de 
acvacultură 

(20) control - activitate de monitorizare şi 
supraveghere a îndeplinirii obligatiilor legale 
desfâşurată de către un organ public; 
(21) supraveghere - înseamnă observarea 
activităţilor de pescuit pe baza reperării navelor de 
către navele de inspecţie sau de către aeronavele 
oficiale şi metode tehnice de detectare şi identificare 
(22) pescuit - activitatea de extragere a resurselor 
acvatice vii din habitatele piscicole naturale, cu 
respectarea măsurilor pentru protejarea, conservarea şi 

regenerarea resurselor acvatice vii; 
(23) unitatea de pescuit - este un ansamblu alcătuit 
din personal, unelte de pescuit şi ambarcaţiune, 
capabil să efectueze operaţiuni de pescuit într-o 
manieră autonomă; 

punctul de vânzare sau de livrare către 

consumatorul final şi include distribuţia 

(19) complexul lagunar Razelm-Sinoe şi 

lacurile litorale; 
(20) conservare - ansamblul de măsuri care 
se pun in aplicare pentru menţinerea sau 
refacerea habitatelor naturale şi a populaţiilor 

de specii de faună şi floră sălbatice, într-o stare 
favorabilă; 
(21) conservare "în situ" - protecţia şi 

conservarea bunurilor patrimoniului natural în 
mediul lor natural de geneză, existenţă şi 

evoluţie; 

(22) container primar - cutie, borcan sau alt 
recipient care intră în contact direct cu caviarul; 
(23) container secundar - recipientul în care 
se amplasează containerele primare; 
(24) control - activitate de monitorizare şi 

supraveghere a îndeplinirii obligatiilor legale 
desfâşurată de către un organ public; 
(25) cotă - partea din captura totală 

admisibilă din fiecare specie on grup de specii, 
care se alocă persoanelor fizice sau juridice 
autorizate să desfăşoare activităţi de pescuit; 
(26) cotă individuală - cotă atribuită unei 
unităţi de pescuit; 
(27) creşterea - este fenomenul pnn care un 
stoc câştigă biomasă, rezultat al hrănirii şi 

creşterii în vârstă; 

(28) cuşti pentru capturat crustacee - unealtă 

de pescuit tip capcană, în care se introduce 
nadă; 

(29) cuşti pentru capturat guvizi - unealtă de 
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(24) navă/ambarcaţiune de pescuit - înseamnă once 
navă echipată în vederea exploatării comerciale a 
resurselor acvatice vii; 
(25) navă auxiliară - once navă sau ambarcaţiune 
care nu este implicată direct în activitatea de pescuit, 
dar deserveşte navele de pescuit, instalaţiile de 
acvacultură sau instalaţiile de pescuit staţionar; 
(26) posibilitate de pescuit - dreptul legal 
cuantificat de pescuit, exprimat în capturi sau în efort 
de pescuit; 
(27) procesul de pescuit - începe odată cu lansarea 
în apă a uneltei de pescuit şi se sfârşeşte la ridicarea 
acesteia din apă, operaţiuni desfăşurate de pe uscat sau 
de la bordul unei ambarcaţiuni de pescuit; 
(28) pescuit selectiv- se înţelege pescuitul prin 
metode sau unelte de pescuit care vizează şi 

capturează organisme în funcţie de dimensiune sau de 
specie în c adrul op eraţiunii de p e s cuit, p ermiţând 
evitarea sau eliberarea exemplarelor care nu sunt 
vizate, fâră a le vătăma; 

(29) pescuitul fantomă - Captura resurselor 
pescăreşti de către unelte de pescuit abandonate sau 
pierdute de sub control. Aceste unelte continuă să 

pescuiască o mare perioadă de timp, iar organismele 
capturate devin nada producând mortalitate mascată. 

Este necesară minimizarea efectului pescuitului 
fantomă prin introducerea de măsuri suplimentare de 
monitorizare a uneltelor de pescuit. 
(30) pescuit în scop ştiinţific - pescuitul resurselor 
acvatice vii cu scop de monitorizare, cercetare sau 
formare, efectuat în habitatele acvatice naturale, în 
once perioadă a anului, în once zonă, pentru once 
specie acvatică, la once vârstă şi dimensiune, cu 

pescuit tip capcâ,nă în care se introduce nadă; 

(30) cuşti pentru capturat rapană - unealtă de 
pescuit de tip capcană închisă, staţionară din 
PVC, prevăzută cu o gură de intrare prevăzută 

cu plasă; 

(31) debarcare - înseamnă descărcarea 

iniţială a oricărei cantităţi de produse pescăreşti 

de la bordul unei nave de pescuit pe uscat; 
(32) dimensiune minimă de reţinere (DMR)-
lungime minimă peste care se pot reţine 

exemplarele pescuite în habitatele acvatice 
naturale. Dimensiunile sunt stabilite astfel încât 
un specimen să se poată reproduce minim o 
dată în viaţă astfel asigurându-se 
regenerabilitatea naturală; 

(33) dispozitiv sau aparat electric de pescuit - 
instrumentul electric alimentat de către o sursă 

de curent electric, care foloseşte sisteme ce 
creează unde electrice în apă şi electrocutează 

vii; resurse e acvatice vii; 
(34) dragă hidraulică — echipament utilizat 
pentru capturarea Chamelea gallina (vongola); 
(35) drept de pescuit - dreptul obţinut, în 
condiţiile legii, de exploatare durabilă a resursei 
acvatice vii; 
(36) Dunărea teritorială, Delta şi lunca 
inundabilă a Dunării; 

(37) echipamente de pescuit - uneltele, 
metodele şi dispozitivele utilizate în activitatea 
de pescuit; 
(38) efort de pescuit - produsul capacităţii şi 

activităţii unei nave de pescuit; în cazul unui 
grup de nave este suma eforturilor de pescuit 
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utYlizarea oricăror metode, unelte, dispozitive şi pla;se 
de pescuit, atât pe timpul zilei, cât şi pe timpul nopţii, 

în baza autorizaţiei speciale de pescuit în scop 
ştiinţi ic elib,erată de A; 
(31) pescuit comercial - activităţi de exploatare 
comercială a resurselor acvatice vii din habitatele 
acvatice naturale; 
(32) pescuit recreativ — activităţi necomerciale de 
pescuit practicate ca forme de odihnă activă şi de 
petrecere a timpului liber, cu posibilitatea reţinerii de 
capturi conform legislaţiei specifice; 
(33) pescuit sportiv - activitate de pescuit cu scop 
competiţional, fără reţinerea capturii, organizată de 
către un Club de pescuit sportiv autorizat conform 
legii; 
(34) pescuitul familial sau de subzistenţă - 
activitatea ce are ca scop obţinerea de hrană de către 

pescar pentru el şi familia sa; 
(35) pescuit cu eliberarea captuni — modalitate de 
desfăşurare a activităţii de pescuit recreaţional sau 
sportiv care necesită eliberarea capturilor înapoi în 
mediul natural imediat; 
(36) pescuit ilegal - practicarea pescuitului fără 

respectarea reglementărilor în domeniul pescuitului; 
(37) inspector piscicol - persoana din cadrul 
Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură cu 
drept de inspecţie şi control privind respectarea 
normelor naţionale şi pollticll comune in domeniul 
pescuitului; 
(38) jurnal de pescuit - registrul aflat la bordul 
navelor sau al ambarcaţiunilor de pescuit comercial, în 
care sunt înregistrate zilnic activităţile de pescuit şi 

capturile realizate, cu clasificarea lor pe specii; 

ale t ~~ ~t ror navebor din grup; 
(39) e-tichetă nereutilizabilă - once etichetă 

sau. marcă care sigilează cou tainerul şi nu poate 
fl îndepărtată sau transferată la un alt container 
fără a fl deteriorată; eticheta va fi plasată astfel 
încât să permită vizualizarea oricărei deschideri 
a containerului; 
(40) exemplar - once vieţuitoare acvatică, în 
stare vie on moartă sau once parte on derivat 
din acestea, precum şi once alte produse care 
conţin părţi sau derivate din acestea, aşa cum 
sunt speciflcate în documentele care le însoţesc, 

pe ambalaje, pe mărci on etichete sau în once 
alte situaţii; 

(41) exemplare subdimensionate- once peşte, 

moluscă, crustaceu sau alte bioresurse acvatice 
a căror talie este mai mică decât Dimensiunea 
minimă de reţinere (DMR); 
(42) exploatare durabilă - exploatarea 
resurselor acvatice vii prin metode şi procedee 
care să asigure productivitatea şi biodiversitatea 
pe termen lung a ecosistemelor acvatice 
naturale; 
(43) furt piscicol - activitatea infracţională 

care constă in reţinerea fără drept a resurselor 
acvatice vii în tot sau in parte, prin once 
mij loace on metode, din habitatele acvatice 
naturale aflate în proprietatea statului român; 
(44) habitat al unei specii - mediul definit 
prin factori abiotici şi biotici, în care trăieşte o 
specie în once stadiu al ciclului biologic; 
(45) habitate acvatic natural - zonă acvatică, 

în stare naturală sau s eminaturală, c e se 
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(39) pescar comercial - persoană fizică sau juridică 
autorizată să desfăşoare activităţi de exploatare 
comercială a resurselor acvatice vii din habitatele 
acvatice naturale; 
(40) pescar recreativ - persoana fizică deţinătoare a 
unei licenţe de pescuit recreativ şi a unui permis de 
pescuit recreativ; 
(41) pescar sportiv - persoana fizică, înscrisă ca 
membru activ al unui Club de pescuit sportiv, 
deţinătoare a unei legitimaţii de pescuit sportiv 
(42) pescar familial - persoană fizică cu domiciliul 
într-o localitate riverană Dunării sau Mării Negre care 
practică pescuitul exclusiv pentru subzistenţă pentru 
familia sa. 
(43) resurse acvatice vii - speciile de peşte şi de alte 
vieţuitoare acvatice din habitatele acvatice naturale ale 
României; 
(44) resurse pescăreşti - cuprind peştele, moluştele, 

crusrtaceele şi alte bioresurse acvatice utilizabile sau 
asociate şi care apar în capturi sub formă accidentală 
(bycatch); 
(45) licenţa de pescar recreativ- reprezintă un 
document oficial care atestă titularului său deţinerea 

cunoştinţelor necesare pentru practicarea pescuitului 
recreativ sau pescuitul sportiv. 
(46) permis de pescuit recreativ — Este un document 
cu valabilitate temporară, care poate fi accesat doar de 
către deţinătorii licenţei de pescuit recreativ şi acordă 
dreptul de a pescui şi a captura resursa acvatică vie din 
habitatele acvatice naturale. 
(47) licenţă de pescuit comercial - documentul care 
conferă titularului dreptul, astfel cum este determinat 
de normele naţionale, de a utiliza o anumită capacitate 

diferenţiază prin caracteristici geografice, 
abiotice şi biotice: 
(46) habitate acvatice naturale: 
(47) halău (crâsnic, năpatcă, cristaş, ciorpac, 
cercală, difan, leşnic, leşteu, rociu, scărţaş, 

comiheriu, posfat, prijineală, cucă, gaie, 
macrică) - unealtă de pescuit alcătuită dintr-o 
plasă în formă de sac, legată la colţuri de 
capetele curbate şi încrucişate a două nuiele sau 
vergele metalice şi fixată de o prăj ină lungă; 

(48) inspector piscicol - persoana din cadrul 
Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 

Acvacultură cu drept de inspecţie şi control 
privind respectarea normelor naţionale şi 

politicii comune în domeniul pescuitului; 
(49) jurnal de pescuit - registrul aflat la 
bordul navelor sau al ambarcaţiunilor de pescuit 
comercial, în care sunt înregistrate zilnic 
activităţile de pescuit şi capturile realizate, cu 
clasificarea lor pe specii; 
(50) lacurile de acumulare, cu zonele lor 
inundabile la viituri; 
(51) licenţă de pescuit comercial - 
documentul care conferă titularului dreptul, 
astfel cum este determinat de normele 
naţionale, de a utiliza o anumită capacitate de 
pescuit în scopul capturării resurselor acvatice 
vii. Aceasta conţine cerinţele minime privind 
identificarea, caracteristicile tehnice şi 

echiparea unei nave sau a unei ambarcaţiuni de 
pescuit comercial; 
(52) lungime (L) - reprezintă lungimea 
exemplarelor în centimetri sau media pentru o 
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de pescuit în scopul capturării resurselor acvatice vii. 
Aceasta conţine cerinţele minime privind 
identificarea, caracteristicile tehnice şi echiparea unei 
nave sau a unei ambarcaţiuni de pescuit comercial; 
(48) autorizaţie de pescuit comercial - actul 
administrativ prin care se autorizează o persoană 
fizică sau juridică să exercite activitatea de pescuit; 
(49) drept de pescuit - dreptul obţinut, în condiţiile 

legii, de exploatare durabilă a resursei acvatice vii; 
(50) permis de pescuit comercial - documentul 
individual şi netransmisibil prin care se atestă dreptul 
de pescuit al unei persoane fizice; 
(51) stoc - subdiviziune a speciei care populeaza un 
areal determinat şi prezintă caracteristici identice ale 
creşterii, reproducerii şi mortalităţii 

(52) creşterea - este fenomenul prin care un stoc 
câştigă biomasă, rezultat al hrănirii şi creşterii în 
vârstă; 

(53) captură - cantitatea de peşte sau de alte 
vieţuitoare acvatice pescuite on recoltate din 
habitatele acvatice naturale, exprimată în kilograme 
sau în număr de exemplare; 
(54) captură auxiliară (bycatch) - reprezintă 

componentele, specii sau clase de lungime, din 
captură, altele decât specia sau lungimea ţintă; 

(55) exploatare durabilă - exploatarea resurselor 
acvatice vii prin metode şi procedee care să asigure 
productivitatea şi biodiversitatea pe termen lung a 
ecosistemelor acvatice naturale; 
(56) lungime (L) - reprezintă lungimea 
exemplarelor în centimetri sau media pentru o clasă 

de vârstă, poate fi de asemenea indice biologic de 
referinţă: talia la prima maturare, talia maximă, talia 

- ansamblul 
componentelor, structurilor şi proceselor fizico- 
geografice, biologice şi biocenotice naturale, 
terestre şi acvatice, având calitatea de păstrător 

al vieţii şi generator de resurse necesare 
acesteia; 
(56) mortalitate naturală (M) - rata 
mortalităţii produsă unui stoc datorită altor 
efecte decât pescuitul; 
(57) mortalitate prin pescuit (F) - rata 
mortalităţii produsă unui stoc datorită efectului 
pescuitului 
(58) navă auxiliară - once navă sau 
ambarcaţiune care nu este implicată direct în 
activitatea de pescuit, dar deserveşte navele de 
pescuit, instalaţiile de acvacultură sau 
instalaţiile de pescuit staţionar; 

(59) navă/ambarcaţiune de pescuit - 
înseamnă once navă echipată în vederea 
exploatării comerciale a resurselor acvatice vii; 

clasă de vârstă, poate fi de asemenea indice 
biologic de referinţă: talia la prima maturare, 
talia maximă, talia infinită, talia la prima 
captură; 

(53) lungimea standard (SL) - este lungimea 
unui peşte măsurată de la vârful botului până la 
baza înotătoarei caudale; 
(54) mărimea laturii ochiurilor - reprezintă 

distanţa dintre două puncte de intersectare, 
măsurată în milimetri şi se notează cu 
"a".Această caracteristică a plaselor se se mai 
exprimă convenţional şi. prin valoarea "2a", 
reprezentând două lungimi de latură "a"; 
(55) mediu natural 

9 



infinită, talia la prima captură; 

(57) lungimea standard (SL) - este lungimea unui 
peşte măsurată de la vârful botului până la baza 
înotătoarei caudale; 
(58) dimensiune minimă de reţinere (DMR)-
lungime minimă peste care se pot reţine exemplarele 
pescuite în habitatele acvatice naturale. Dimensiunile 
sunt stabilite astfel încât un specimen să se poată 

reproduce minim o dată în viaţă astfel asigurându-se 
regenerabilitatea naturală; 

(59) exemplare subdimensionate- once peşte, 

moluscă, crustaceu sau alte bioresurse acvatice a căror 

talie este mai mică decât Dimensiunea minimă de 
reţinere (DMR); 
(60) captură totală admisibilă (TAC) - Instrument 
managerial care combină măsurile de conservare cu 
aspectele sociale ale unei pescării, fracţiune din 
Producţia Maximă Durabilă (MSY); 
(61) producţia maximă durabilă (MSY)- nivelul 
maxim de producţie care poate fi suportat de stocul 
exploatat/an; 
(62) cotă - partea din captura totală admisibilă din 
fiecare specie on grup de specii, care se alocă 

persoanelor fizice sau juridice autorizate să desfăşoare 
activităţi de pescuit; 
(63) cotă individuală - cotă atribuită unei unităţi de 
pescuit; 
(64) efort de pescuit - produsul capacităţii şi 

activităţii unei nave de pescuit; în cazul unui grup de 
nave este suma eforturilor de pescuit ale tuturor 
navelor din grup; 
(65) mortalitate naturală (M) - rata mortalităţii 

produsă unui stoc datorită altor efecte decât pescuitul; 

(60) năvod - unealtă de pescuit flltrantă 

înconjurătoare care se prezintă ca o plasă lungă, 

simetrică sau asimetrică, prevăzută la mij loc cu 
sacul pentru reţinerea peştelui (matiţă); 

(61) normele politicii comune în domeniul 
pescuitului - înseamnă legislaţia comunitară 

privind conservarea, gestionarea şi exploatarea 
resurselor acvatice vii, acvacultura şi 

prelucrarea, transportul şi comercializarea 
produselor pescăreşti şi de acvacultură 

(62) număr de identificare a lotului - un 
număr care corespunde informaţiei legate de 
sistemul de comerţ al caviarului, folosit de 
fiecare unitate de procesare sau reambalare; 
(63) paragat - unealtă de pescuit cu cârlige, 
armată cu momeli naturale. Din punct de vedere 
constructiv paragatul este constituit dintr-o linie 
principală (ana) de care sunt prinse cârligele 
prin intermediul unor şnururi (petile) de lungimi 
şi intervale de prindere variabile. Paragatele pot 
Ii de fund sau p elagic e (în mas a ap ei) . Numărul 

maxim de cârlige per paragat nu trebuie să 

depăşească 100 de bucăţi; 

(64) paragat pentru guvid - unealtă de pescuit 
din frânghii şi şnururi cu diametrul de 2,5 mm - 
anaua, respectiv 0,5 mm - petila. Cârligele vor 
fi numărul 1, confecţionate din oţel inoxidabil 
moale (pentru a se putea dezdoi atunci când se 
agaţă de pietre). Lungimea petilelor va fi de 
0,25 m, iar distanţa dintre petile de 0,5 m; 
(65) paragat pentru rechin - unealtă de 
pescuit din frânghii şi şnururi cu diametrul de 
5,0 mm - anaua, resp ectiv 2,5 mm - petila. 
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(66) mortalitate prin pescuit (F) - rata mortalităţii 

produsă unui stoc datorită efectului pescuitului 
(67) coeficient de capturabilitate - exprimă 
performanţele unităţilor de pescuit 
(68) capacitate de pescuit - tonajul unei nave 
exprimat în GT (tonaj brut) şi puterea acestuia 
exprimată în kW (kilowaţi), astfel cum sunt definite la 
art. 4 şi 5 din Regulamentul Consilfiulufi (CEE) nr. 
2.930/86 din 22 septembrie 1986 de definire a 
caracterfisticilor vaselor de pescuit; 
(69) centru de primă vânzare - locul unde se 
efectuează prima vânzare a produselor obţinute din 
pescuit; 
(70) piaţă lacustră — zonă special amenaj ată, aflată 

în localităţi cu comunităţi de pescari tradiţionali, 

pentru comercializarea, direct de către pescari a 
vieţuitoarelor acvatice, în stare proaspătă, capturate 
legal în ziva comercialfizărifi. Pieţele se vor amenaj a în 
zone bine delimitate ale portului de ambarcaţfiuni sau 
în zone bine delimitate aflate în proximitatea portului 
de ambarcaţiuni, care să ofere condiţii optime de 
comercializare. Se vor standardfiza condiţfifile de 
comercializare prin dotarea cu cutii sau recipiente 
termoizolante şi fulgfi de gheaţă pentru păstrarea în 
condiţii optime a vieţuitoarelor acvatice destinate 
comercializării; 
(71) port de bază - locul de unde nava sau 
ambarcaţiunea îşi începe activitatea de pescuit, 
expediere şi comercializare a capturilor; 
(72) prima vânzare - acea vânzare care se realizează 
pentru prima dată pe teritoriul naţional; 
(73) punct de debarcare - locul unde navele şi 
ambarcaţiunile de pescuit în habitatele acvatice 

Cârligele vor fi numărul 3, confecţionate din 
oţel inoxidabil. Lungimea petilelor va fi de 0,6 
m, iar distanţa dintre petile de 3 m; 
(66) pâraiele, râurile şi lacurile de munte, 
colinare, de şes şi zonele lor inundabile, precum 
şi braţele moarte ale râurilor; 
(67) paraşută de pescuit- reţea de fire 
(multi)monofilament fabricate special pentru 
pescuitul cu lanseta sau undiţa 

(68) permis de pescuit comercial - 
documentul individual şi netransmisibil prin 
care se atestă dreptul de pescuit a1 unei 
persoane fizice; 
(69) permis de pescuit recreativ — Este un 
document cu valabilitate temporară, care poate 
fi accesat doar de către deţinătorii licenţei de 
pescuit recreativ şi acordă dreptul de a pescui şi 

a captura resursa acvatică vie din habitatele 
acvatice natura e. 
(70) pescar comercial - persoană fizică sau 
juridică autorizată să desfăşoare activităţi de 
exploatare comercială a resurselor acvatice vii 
din habitatele acvatice naturale; 
(71) pescar familial - persoană fizică cu 
domiciliul într-o localitate rfiverană Dunărfii sau 
Mării Negre care practică pescuitul exclusiv 
pentru subzistenţă pentru familfia sa. 
(72) pescar recreativ - persoana fizică 

deţinătoare a unei licenţe de pescuit recreativ şi 

a unui permis de pescuit recreativ; 
(73) pescar sportiv - persoana fizică, înscrisă 

ca membru activ al unui Club de pescuit 
sportiv, deţinătoare a unei legitimaţii de pescuit 
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naturale descarcă peştele în vederea expedierii spre 
centrele de primă vânzare; 
(74) prelucrare peşte - procesul prin care peştele a 
fost pregătit pentru comercializare. Aceasta include 
filetarea, ambalarea, punerea în conserve, congelarea, 
afumarea, sărarea, prepararea, marinarea, uscarea sau 
pregătirea peştelui pentru comercializare în once altă 

., 
maniera; 
(75) transbordare - înseamnă descărcarea parţială 

sau totală a produselor pescăreşti sau de acvacultură 

aflate la bordul unei nave, pe o altă navă 

(76) prelucrare - înseamnă procesul prin care 
produsul a fost pregătit pentru prezentare. Aceasta 
include filetarea, ambalarea, punerea în conserve, 
congelarea, afumarea, sărarea, prepararea, murarea, 
uscarea sau pregătirea peştelui pentru comercializare 
în once altă manieră 

(77) debarcare - înseamnă descărcarea iniţială a 
oricărei cantităţi de produse pescăreşti de la bordul 
unei nave de pescuit pe uscat; 
(78) comerţ cu amănuntul - înseamnă manipularea 
şi/sau prelucrarea produselor din resurse acvatice vii şi 

depozitarea acestora la punctul de vânzare sau de 
livrare către consumatorul final şi include distribuţia 

(79) bază de date naţională a pescăriei - totalitatea 
informaţiilor privind flota de pescuit, numărul de 
operatori economici cu activităţi specifice, numărul de 
asociaţii şi federaţii, numărul de pescari, cantităţile de 
vieţuitoare acvatice extrase anual, speciile de 
vietuitoare acvatice extrase anual din habitatele ~ 
acvatice naturale, abundenţa ihtiofaunei, cantitatea de 
peşte introdusă prin activităţi de repopulare şi 

populare de susţinere; 

sportiv 
(74) pescăria - un sistem alcătuit din 
resursele pescăreşti şi habitat, la care se adaugă 

cu caracter permanent sau temporar unităţile de 
pescuit şi de comercializare 
(75) pescuit - activitatea de extragere a 
resurselor acvatice vii din habitatele piscicole 
naturale, cu respectarea măsurilor pentru 
protej area, conservarea şi regenerarea resurselor 
acvatice vii; 
(76) pescuit comercial - activităţi de 
exploatare comercială a resurselor acvatice vii 
din habitatele acvatice naturale; 
(77) pescuit cu eliberarea capturii — 
modalitate de desfâşurare a activităţii de pescuit 
recreaţional sau sportiv care necesită eliberarea 
capturilor înapoi în mediul natural imediat; 
(78) pescuit ilegal - practicarea pescuitului 
fâră respectarea reglementărilor în domeniul 
pescuitului; 
(79) pescuit în scop ştiinţific - pescuitul 
resurselor acvatice vii cu scop de monitorizare, 
cercetare sau formare, efectuat în habitatele 
acvatice naturale, în once perioadă a anului, în 
once zonă, pentru once specie acvatică, la once 
vârstă şi dimensiune, cu utilizarea oricăror 

metode, unelte, dispozitive şi plase de pescuit, 
atât pe timpul zilei, cât şi pe timpul nopţii, în 
baza autorizaţiei speciale de pescuit în scop 
ştiinţific eliberată de ANPA; 
(80) pescuit recreativ — activităţi 

necomerciale de pescuit practicate ca forme de 
o dihnă activă şi de p etre c ere a timpului lib er, cu 
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(80) registrul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit - 
registrul în format fizic şi în format electronic în care 
sunt înregistrate toate navele şi ambarcaţiunile de 
pescuit care activează la pescuitul comercial în 
habitatele acvatice naturale, pe categorii, dimensiune, 
puterea motorului, tipul de activitate şi tehnica de 
pescuit, zona de pescuit şi proprietarul; 
(81) furt piscicol - activitatea infracţională care 
constă în reţinerea fără drept a resurselor acvatice vii 
în tot sau în parte, prin once mijloace on metode, din 
habitatele acvatice naturale aflate în proprietatea 
statului român; 
(82) braconaj piscicol - activitate ilegală care constă 

în uciderea sau capturarea faunei acvatice fără licenţă, 

autorizaţie sau permis, pescuitul în perioada de 
prohibiţie sau în zone interzise pescuitului, pescuitul 
cu unelte interzise al peştilor şi al altor vieţuitoare 

acvatice vii din habitatele acvatice naturale; 
(83) echipamente de pescuit - uneltele, metodele şi 

dispozitivele utilizate în activitatea de pescuit; 
(84) dlspozitiv sau aparat electric de pescuit - 
instrumentul electric alimentat de către o sursă de 
curent electric, care foloseşte sisteme ce creează unde 
electrice in apă şi electrocutează resursele acvatice 
vii; 
(85) posădire - operaţiune de fixare a plaselor de 
pescuit stabilind dimensiunile, forma generală, forma 
ochiului, realizând in acelaşi timp fixarea pieselor din 
plasă pe elementele de rezistenţă şi contur; 
(86) tex- reprezintă fineţea firului care compune 
plasa, printr-un raport dintre masă şi lungime (masa in 
grame a unui fir cu lungimea L de 10000 m); 
(87) mărimea laturii ochiurilor - reprezintă distanţa 

posibilitatea reţinerii de capturi conform 
legislaţiei specifice; 
(81) pescuit selectiv- se înţelege pescuitul 
prin metode sau unelte de pescuit care vizează 

şi capturează organisme în funcţie de 
dimensiune sau de specie în cadrul operaţiunii 

de pescuit, permiţând evitarea sau eliberarea 
exemplarelor care nu sunt vizate, fără a le 
vătăma; 
(82) pescuit sportiv - activitate de pescuit cu 
scop competiţional, fără reţinerea capturii, 
organizată de către un Club de pescuit sportiv 
autorizat conform legii; 
(83) pescuitul familial sau de subzistenţă - 
activitatea ce are ca scop obţinerea de hrană de 
către pescar pentru el şi familia sa; 
(84) pescuitul fantomă - Captura resurselor 
pescăreşti de către unelte de pescuit abandonate 
sau pierdute de sub control. Aceste unelte 
continuă să pescuiască o mare perioadă de timp, 
iar organismele capturate devin nada producând 
mortalitate mascată. Este necesară minimizarea 
efectului pescuitului fantomă prin introducerea 
de măsuri suplimentare de monitorizare a 
uneltelor de pescuit. 
(85) piaţă lacustră — zonă special amenajată, 

aflată in locali.tăţi cu comunităţi de pescari 
tradiţionali, pentru comercializarea, direct de 
către pescari a vieţuitoarelor acvatice, în stare 
proaspătă, capturate legal în ziva 
comercializării. Pieţele se vor amenaj a în zone 
bine delimitate ale portului de ambarcaţiuni sau 
în zone bine delimitate aflate în proximitatea 
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dintre două puncte de intersectare, măsurată în 
milimetri si se notează cu "a".Această caracteristică a , 
plaselor se se mai exprimă convenţional şi prin 
valoarea "2a", reprezentând două lungimi de latură 
»a». 

~ 
(88) selectivitatea - se referă la diverse metode şi 

unelte de pescuit şi constă în abilitatea acestora de a 
selecţiona speciile şi dimensiunile ţintă, dintr-o 
varietate de organisme prezente în zonă în care se 
desfăşoară operaţiuni de pescuit. Selectivitatea totală 

a metodei de pescuit este rezultatul combinat al 
proprietăţilor selective ale uneltei de pescuit şi a 
modului în care se operează aceasta; 
(89) plasă - reţea de fire textile care are următoarele 

elemente caracteristice şi dimensionale de gabarit: 
diametrul firului (se măsoară în „mm"), mărimea 

laturii ochiurilor de plasă (se măsoară în „mm"), 
fineţea firului (se măsoară în „tex"), lungimea şi 

lăţimea (se măsoară în „m"); 
(90) plasă cu monofilament - reţea de fire din 
naylon (poliamidă) cu grosime uniformă, legate cu 
noduri duble întinse mecanic. 
(91) plasă multi-monofilament- reţea de 3 până la 7 
fire din naylon (poliamidă) monofilament răsucite vag 
(92) paraşută de pescuit- reţea de fire 
(multi)monofilament fabricate special pentru pescuitul 
cu lanseta sau undita ~ 
(93) setcă - unealtă de pescuit de tip reţea, formată 

dintr-un singur perete de plasă, care este prevăzută cu 
elemente de armare - la -, care reţine peştele prin 
încurcare şi agăţare; 

(94) setcă simplă - unealtă de pescuit de tip reţea, 

formată dintr-un singur perete de plasă, cu diferite 

portului de ambarcaţiuni, care să ofere condiţii 

optime de comercializare. Se vor standardiza 
condiţiile de comercializare prin dotarea cu 
cutii sau recipiente termoizolante şi fulgi de 
gheaţă pentru păstrarea în condiţii optime a 
vieţuitoarelor acvatice destinate comercializării; 

(86) plasă - reţea de fire textile care are 
următoarele elemente caracteristice şi 

dimensionale de gabarit: diametrul firului (se 
măsoară în „mm"), mărimea laturii ochiurilor 
de plasă (se măsoară în „mm"), fineţea firului 
(se măsoară în „tex"), lungimea şi lăţimea (se 
măsoară în „m"); 
(87) plasă cu monofilament - reţea de fire 
din naylon (poliamidă) cu grosime uniformă, 

legate cu noduri duble întinse mecanic. 
(88) plasă multi-monofilament- reţea de 3 
până la 7 fire din naylon (poliamidă) 

monofilament răsucite vag 
(89) plasă pungă - unealtă de pescuit de 
forma unui perete vertical din plasă cu care se 
înconj oară o anumită suprafaţă a apei, 
delimitând-o până la un anumit orizont, 
prevăzută cu elemente de armare (fîotori, 
greutăţi) care, după lansarea pe circumferinţa 

unui cerc, capătă forma unui cilindru. Pentru a 
reţine aglomerarea de peşte înconjurată, partea 
inferioară a uneltei se strânge prin punguire, 
închizând volumul de apă înconjurat. Este cea 
mai lungă unealtă de pescuit din plasă, având 
200-1.000 m sau mai mult. Dimensiunile 
ochiului de plasă in zona de reţinere a peştelui 

(priton) variază în funcţie de specia de peşte 
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mărimi ale laturilor ochiurilor de plasă, care reţine 

peştele prin agăţare şi încurcare şi este prevăzută cu 
elemente de armare: plutitoare şi greutăţi; 

(95) setcă compusă (cu sirec, avă) - unealtă de 
pescuit de tip reţea, formată dintr-o setcă simplă şi din 
1-2 pereţi de plasă, cu mărimea laturilor ochiurilor de 
plasă mult mai mare decât la setca simplă, numite 
sirecuri, care reţine peştele prin agăţare şi încurcare şi 

este prevăzută cu elemente de armare: plutitoare, 
greutăţi; 

(96) setcă în derivă (plutitoare) - unealtă de pescuit 
de tip reţea, simplă sau compusă, care prinde peştele 

prin încurcare sau agăţare. Setcile în derivă sunt 
folosite în ape curgătoare, în mare, ocean sau uneori în 
lacuri de acumulare deplasându-se odată cu curentul şi 

reprezintă un obstacol în calea peştilor care se agaţă ~ 
sau se încurcă în plasă sau sirec. In funcţie de specia 
ţintă sau de condiţiile hidrografice ale zonei de 
pescuit, setcile se deplasează pe orizonturi diferite fără 

a cuprinde toată coloana de apă, determinând astfel 
modul de armare cu plutitoare, flotoare şi greutăţi. 

După orizontul de pescuit, setcile pot fi de suprafaţă, 

în masa apei şi de fund; 
(97) setcă fixă - unealtă de pescuit de tip reţea, 

simplă sau compusă (fără sirec, cu sirec), care se 
instalează în şiruri de zeci până la sute de metri, 
numite „lave", care sunt ancorate prin diverse metode 
şi rămân în acelaşi loc în care au fost amplasate pe 
toată durata procesului de pescuit; 
(98) setcă (multi)monofilament- unealtă de pescuit 
de tip reţea, formată dintr-o plasă monofilament sau 
multi-monofilament, cu sau fără sirec. 
(99) unelte de pescuit de tip capcană - unelte de 

care reprezintă obiectul pescuitului; 
(90) port de bază - locul de unde nava sau 
ambarcaţiunea îşi începe activitatea de pescuit, 
expediere şi comercializare a capturilor; 
(91) posădire - operaţiune de fixare a plaselor 
de pescuit stabilind dimensiunile, forma 
generală, forma ochiului, realizând în acelaşi 

timp fixarea pieselor din plasă pe elementele de 
rezistenţă şi contur; 
(92) posibilitate de pescuit - dreptul legal 
cuantificat de pescuit, exprimat în capturi sau în 
efort de pescuit; 
(93) prelucrare - înseamnă procesul prin care 
produsul a fost pregătit pentru prezentare. 
Aceasta include filetarea, ambalarea, punerea in 
conserve, congelarea, afumarea, sărarea, 

prepararea, murarea, uscarea sau pregătirea 

peştelui pentru comercializare in once altă 

manieră 

(94) prelucrare peşte - procesul prin care 
peştele a fost pregătit pentru comercializare. 
Aceasta include filetarea, ambalarea, punerea în 
conserve, congelarea, afumarea, sărarea, 

prepararea, marinarea, uscarea sau pregătirea 

peştelui pentru comercializare în once altă 

manieră; 

(95) prima vânzare - acea vânzare care se 
realizează pentru prima dată pe teritoriul 
naţional; 

(96) pnpon - unealtă de pescuit cu cârlige, 
constând dintr-o frânghie de relon lungă (ana 
sau hriptină), de care sunt legate din loc în loc 
fire scurte (bride sau petile) prevăzute cu 
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pescuit staţionare, confecţionate din plasă, prevăzute 
cu elemente de armare şi fixare, fixate de substrat, 
care barează drumul de deplasare al peştilor, 
dirij ându-i într-un spaţiu delimitat. Elementele 
caracteristice sunt: aripa, care dirijează peştele, 
oborul, care reţine peştele dirij at într-un spaţiu limitat, 
şi camera de prindere, care reţine peştele; 
(100) vintir - unealtă de pescuit de tip capcană 

închisă, formată din unul sau mai multe spaţii complet 
delimitate şi 1, 2, 3 aripi de dirij are a peştelui; 

(101) talian de baltă - unealtă de pescuit de tip 
capcană mixtă, care se foloseşte la pescuitul în apele 
stătătoare adânci, de cel puţin 2-3 m, formată din 
aripă, obor şi camere de prindere; 
(102) talian marin - unealtă de pescuit de tip 
capcană, de dimensiuni man, care se instalează pe 
adâncimi de 5-12 m, formată dintr-o aripă, un obor şi 

două camere de prindere (antecamera şi cămara de 
prindere) dispuse simetric. Oborul şi camera de 
prindere sunt instalate paralel cu ţărmul. Aripa are rol 
de dirij are a peştelui, este confecţionată din plasă cu o 
lungime de 300-500 m şi este amplasată perpendicular 
pe direcţia ţărmului. Talianul marin se poate instala pe 
piloni sau flotori, în funcţie de adâncimea apei; 
(103) cuşti pentru capturat rapană - unealtă de 
pescuit de tip capcană închisă, staţionară din PVC, 
prevăzută cu o gură de intrare prevăzută cu plasă; 
(104) cuşti pentru capturat guvizi - unealtă de pescuit 
tip capcană în care se introduce nadă; 
(105) cuşti pentru capturat crustacee - unealtă de 
pescuit tip capcană, în care se introduce nadă; 
(106) unelte de pescuit filtrante- unelte de pescuit 
care capturează peştele prin restrângerea suprafeţei 

cârlige la capete; 
(97) procesul de pescuit - începe odată cu 
lansarea în apă a uneltei de pescuit şi se 
sfârşeşte la ridicarea acesteia din apă, operaţiuni 

desfâşurate de pe uscat sau de la bordul unei 
ambarcaţiuni de pescuit; 
(98) producţia maximă durabilă (MSY)-
nivelul maxim de producţie care poate fi 
suportat de stocul exploatat/an; 
(99) prostovol (şaşma, năpastă, sacimă, 

plaşcă) - unealtă de pescuit confecţionată 

artizanal, formată dintr-o plasă tronconică, 

prevăzută la marginea exterioară cu greutăţi de 
plumb care o trag la fundul apei şi o strâng, 
formând în apă un sac in care este prins peştele; 

(100) pui de o vară - pui de peşti produşi în 
anul respectiv in ţară sau importat şi înregistrat 
până la sfârşitul acelui an; 
(101) punct de debarcare - locul unde navele 
şi ambarcaţiunile de pescuit in habitatele 
acvatice naturale descarcă peştele în vederea 
expedierii spre centrele de primă vânzare; 
(102) registrul navelor şi ambarcaţiunilor de 
pescuit - registrul în format fizic şi in format 
electronic în care sunt înregistrate toate navele 
şi ambarcaţiunile de pescuit care activează la 
pescuitul comercial în habitatele acvatice 
naturale, pe categorii, dimensiune, puterea 
motorului, tipul de activitate şi tehnica de 
pescuit, zona de pescuit şi proprietarul; 
(103) remont — speşte aflat în anul 
premergător atingerii maturităţii sexuale; 
(104) reproducător - peşte care a atins 
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înconjurate, flirtând apa şi aglomerând peştele într-o 
zonă bine delimitată, cu evitarea posibilităţii de 
evadare sau agăţare a peştelui; 
(107) năvod - unealtă de pescuit filtrantă 
înconjurătoare care se prezintă ca o plasă lungă, 
simetrică sau asimetrică, prevăzută la mij loc cu sacul 
pentru reţinerea peştelui (matiţă); 
(108) tifan - unealtă de pescuit filtrantă, fâră matiţă, 

având aspect de perete, Cu lungimea între 50 - 100 m 
şi este realizată din plasă cu aceeaşi mărime a laturii 
ochiurilor; 
(109) voloc (bredină) - unealtă de pescuit filtrantă, 

fâră matiţă, mai scurtă decât tifanul (Lp = 40-60 m), 
cu înălţimea de 3-4 m şi construită din plasă cu 
aceeaşi mărime a laturii ochiurilor, fund folosită, în 
general, pentru pescuitul la mal; 
(110) prostovol (şaşma, năpastă, sacimă, plaşcă) - 
unealtă de pescuit confecţionată artizanal, formată 
dintr-o plasă tronconică, prevăzută la marginea 
exterioară cu greutăţi de plumb care o trag la fundul 
apei şi o strâng, formând în apă un sac în care este 
prins peştele; 

(11 1) halău (crâsnic, năpatcă, cristaş, ciorpac, 
cercală, difan, leşnic, leşteu, rociu, scărţaş, comiheriu, 
posfat, prij ineală, cucă, gaie, macrică) - unealtă de 
pescuit alcătuită dintr-o plasă în formă de sac, legată 
la colţuri de capetele curbate şi încrucişate a două 
nuiele sau vergele metalice şi fixată de o prăj ină 
lungă; 
(112) chipcel (cârlionţ, tirboc, cârstaş) - unealtă de 
pescuit cu aspect invers halăului, constituită dintr-o 
plasă prinsă pe un schelet de lemn sau metal, având 
forma unei linguri man, care este utilizată pentru 

maturitatea sexuală; 
(105) resurse acvatice vii - speciile de peşte şi 
de alte vieţuitoare acvatice din habitatele 
acvatice naturale ale României; 
(106) resurse pescăreşti - cuprind peştele, 

moluştele, crusrtaceele şi alte bioresurse 
acvatice utilizabile sau asociate şi care apar în 
capturi sub formă accidentală (bycatch); 
(107) reţeaua de canale magistrale din 
sistemele hidroameliorative, de navigaţie şi 

hidroenergetice şi ramificaţiile acestora; 
(108) selectivitatea - se referă la diverse 
metode şi unelte de pescuit şi constă în 
abilitatea acestora de a selecţiona speciile şi 

dimensiunile ţintă, dintr-o varietate de 
organisme prezente în zonă în care se 
desfâşoară operaţiuni de pescuit. Selectivitatea 
totală a metodei de pescuit este rezultatul 
combinat al proprietăţilor selective ale uneltei 
de pescuit şi a modului în care se operează 

aceasta; 
(109) setcă - unealtă de pescuit de tip reţea, 

formată dintr-un singur perete de plasă, care 
este prevăzută cu elemente de armare - la -, care 
reţine peştele prin încurcare şi agăţare; 

(110) setcă (multi)monofulament- unealtă de 
pescuit de tip reţea, formată dintr-o plasă 

monofilament sau multi-monofilament, cu sau 
fără sirec. 
(111) setcă compusă (cu sirec, avă) - unealtă 

de pescuit de tip reţea, formată dintr-o setcă 

simplă şi din 1-2 pereţi de plasă, cu mărimea 

laturilor ochiurilor de plasă mult mai mare 
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prinderea peştelui mărunt; 

(113) plasă pungă - unealtă de pescuit de forma unui 
perete vertical din plasă cu care se înconjoară o 
anumită suprafaţă a apei, delimitând-o până la un 
anumit orizont, prevăzută cu elemente de armare 
(fîotori, greutăţi) care, după lansarea pe circumferinţa 

unui cerc, capătă forma unui cilindru. Pentru a reţine 

aglomerarea de peşte înconjurată, partea inferioară a 
uneltei se strânge prin punguire, închizând volumul de 
apă înconjurat. Este cea mai lungă unealtă de pescuit 
din plasă, având 200-1.000 m sau mai mult. 
Dimensiunile ochiului de plasă în zona de reţinere a 
peştelui (priton) variază în funcţie de specia de peşte 

care reprezintă obiectul pescuitului; 
(114) traul pelagic - unealtă de pescuit de formă 

tronconică, echipată cu un sistem de armare propriu, 
tractat în mas a apei cu aj utorul unei nave, prin 
intermediul elementelor de legătură (vaiere, 
intermediare, frâie); 
(115) beam-traul - unealtă filtrantă de pescuit, 
tractată, care este constituită dintr-o traversă (ţeavă 

metalică) sprij inită la extremităţi pe două tălpici 

metalice, respectiv prin partea de plasă (sacul de 
colectare constituit din capac, talpă şi laterale); 
(116) talian marin - unealtă de pescuit de tip 
capcană, de dimensiuni man, care se instalează pe 
adâncimi de 5-12 m; 
(117) talian submersibil - unealtă de pescuit tip 
capcană folosită la pescuitul staţionar, la pescuitul în 
apele marine şi continentale; 
(118) dragă hidraulică — echipament utilizat pentru 
capturarea Chamelea gallina (vongola); 
(119) pripon - unealtă de pescuit cu cârlige, constând 

decât la setca simplă, numite sirecuri, care 
reţine peştele prin agăţare şi încurcare şi este 
prevăzută cu elemente de armare: plutitoare, 
greutăţi; 

(112) setcă fixă - unealtă de pescuit de tip 
reţea, simplă sau compusă (fără sirec, cu sirec), 
care se instalează în şiruri de zeci până la sute 
de metri, numite „lave", care sunt ancorate prin 
diverse metode şi rămân in acelaşi loc în care 
au fost amplasate pe toată durata procesului de 
pescuit; 
(113) setcă în derivă (plutitoare) - unealtă de 
pescuit de tip reţea, simplă sau compusă, care 
prinde peştele prin încurcare sau agăţare. 

Setcile in derivă sunt folosite în ape curgătoare, 

in mare, ocean sau uneori în lacuri de 
acumulare deplasându-se odată cu curentul şi 

reprezintă un obstacol in calea peştilor care se ~ 
agaţă sau se încurcă în plasă sau sirec. In 
funcţie de specia ţintă sau de condiţiile 

hidrografice ale zonei de pescuit, setcile se 
deplasează pe orizonturi diferite fără a cuprinde 
toată coloana de apă, determinând astfel modul 
de armare cu plutitoare, flotoare şi greutăţi. 

După orizontul de pescuit, setcile pot fi de 
suprafaţă, în masa apei şi de fund; 
(114) setcă simplă - unealtă de pescuit de tip 
reţea, formată dintr-un singur perete de plasă, 

cu diferite mărimi ale laturilor ochiurilor de 
plasă, care reţine peştele prin agăţare şi 

încurcare şi este prevăzută cu elemente de 
armare: plutitoare şi greutăţi; 

(115) specii indigene (native) - speciile de 
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dintr-o frânghie de relon lungă (ana sau hriptină), de 
care sunt legate din loc în loc fire scurte (bride sau 
petile) prevăzute cu cârlige la capete; 
(120) paragat - unealtă de pescuit cu cârlige, armată 

cu momeli naturale. Din punct de vedere constructiv 
paragatul este constituit dintr-o linie principală (ana) 
de care sunt prinse cârligele prin intermediul unor 
şnururi (petile) de lungimi şi intervale de prindere 
vanabile. Paragatele pot fi de fund sau pelagice (în 
masa ap ei) . Numărul maxim de cârlige per paragat nu 
trebuie să depăşească 100 de bucăţi; 

(121) paragat pentru rechin - unealtă de pescuit din 
frânghii şi şnururi cu diametrul de 5,0 mm - anaua, 
respectiv 2,5 mm - petila. Cârligele vor fi numărul 3, 
confecţionate din oţel inoxidabil. Lungimea petilelor 
va fi de 0,6 m, iar distanţa dintre petile de 3 m; 
(122) paragat pentru guvid - unealtă de pescuit din 
frânghii şi şnururi cu diametrul de 2,5 mm - anaua, 
respectiv 0,5 mm - petila. Cârligele vor fi numărul 1, 
confecţionate din oţel inoxidabil moale (pentru a se 
putea dezdoi atunci când se agaţă de pietre). 
Lungimea petilelor va fi de 0,25 m, iar distanţa dintre 
petile de 0,5 m; 
(123) voltă - unealtă de pescuit cu cârlige armate cu 
momeli naturale. Din punct de vedere constructiv 
volta este constituită dintr-o linie principală cu 
diametrul de 0,4-0,6 mm, echipată la unul din capete 
cu un plumb cu greutate de 60-100 g, deasupra căruia 

se leagă două cârlige, numărul 1 sau 2, prin 
intermediul unui fir cu lungimea de 8-10 cm şi 
diametrul de 0,3-0,4 mm. Primul cârlig se leagă pe 
linia principală astfel încât acesta să se afle la acelaşi 

orizont cu plumbul, iar cel de-al doilea, la 1 cm 

vietuitoare acvatice care se regăsesc în mod 
natural în România şi nu ca urmare a 
introducerii accidentale sau forţate de către om 
de-a lungul secolelor 
(116) specii invazive - speciile indigene sau 
alohtone, care şi-au extins arealul de distribuţie 

sau au fost introduse accidental on intenţionat 

într-o arie şi s-au reprodus într-o asemenea 
măsură şi atât de agresiv încât influenţează 

negativ, domină sau înlocuiesc unele dintre 
speciile indigene, determinând modificarea 
structuni cantitative sau calitative a biocenozei 
naturale, caractenstică unui anumit tip de 
biotop; 
(117) specii protej ate - speciile penclitate, 
vulnerabile, rare sau endemice, care beneficiază 

de un statut legal de protecţie; 

(118) speciile alohtone (non-native) -speciile 
introduse sau răspândite, accidental sau 
intenţionat, din altă regiune geografică, ca 
urmare directă on indirectă a activităţii umane, 
lipsind în mod natural dintr-o anumită regiune, 
cu o evoluţie istorică cunoscută într-o arie de 
răspândire naturală, alta decât zona de interes, 
care pot fi în competiţie, pot domina, pot avea 
un impact negativ asupra speciilor native, 
putând chiar să be înlocuiască; 

(119) stoc - subdiviziune a speciei care 
populeaza un areal determinat şi prezintă 

caractenstici identice ale creşterii, reproducerii 
şi mortalităţii 

(120) stocul de reproducere - totalitatea 
exemplarelor de peşti, remonţi şi reproducători, 
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deasupra nodului de legătură al primului cârlig pe linia 
principală; 
(124) ţaparină - unealtă sau montură de pescuit Cu 

cârlige armate Cu momeli artificiale. Din punt de 
vedere constructiv este constituită dintr-o line 
prjncipală cu diametrul de 0,3-0,5 mm, echipată la 
unul din capete Cu un plumb cu greutatea de 80-100 g, 
deasupra căruia se leagă 10 cârlige 
(125) autoritate competentă pentru operarea 
înregistrărilor din baza de date pentru Registrul 
CITES al loturilor de sturioni din crescătoriile din 
România - autoritatea publică teritorială pentru 
protecţia mediului, respectiv agenţiile judeţene pentru 
protecţia mediului, jar pentra Rezervaţia Biosferei 
"Delta Dunării", Admjnistraţia Rezervaţiei Biosferei 
"Delta Dunării"; 

(126) autoritatea competentă pentru atribuirea 
codurilor oficiale de înregistrare a unităţilor de 
procesare şi ambalare sau reambalare a caviarului - 
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, 
în calitate de autoritate de management CITES; 
(127) caviar - icre nefecundate ale speciilor 
aparţinând ordinului Acipenseriformes (sturioni sau 
peşti Cu padelă) prelucrate; 
(128) caviar presat - caviar compus din icrele 
nefecundate ale unuia sau mai multor specii de 
sturioni sau peşti Cu padelă, rezultate după procesarea 
şi prepararea caviaralui de înaltă calitate; 
(129) codul sursă - literă corespunzătoare sursei 
caviarului (de exemplu, W, C, F), defjnită în 
conformitate cu prevederile Convenţiei privind 
comerţu.l internaţional cu specii sălbatice de faună şi 

floră pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 

dintr-o unitate de acvacultură, care sunt utilizaţi 

pentru reproducere; 
(121) supraveghere - înseamnă observarea 
activităţilor de pescuit pe baza reperării navelor 
de către navele de inspecţie sau de către 

aeronavele oficiale şi metode tehnice de 
detectare şi identificare 
(122) talian de baltă - unealtă de pescuit de tip 
capcană mixtă, care se foloseşte la pescuitul în 
apele stătătoare adânci, de cel puţin 2-3 m, 
formată din aripă, obor şi camere de prindere; 
(123) talian marjn - unealtă de pescuit de tip 
capcană, de dimensiuni man, care se instalează 

pe adâncimi de 5-12 m, formată dintr-o aripă, 

un obor şi două camere de prindere (antecamera 
şi cămara de prindere) dispuse simetric. Oborul 
şi camera de prindere sunt instalate paralel cu 
ţărmul. Aripa are rol de dirij are a peştelui, este 
confecţionată din plasă cu o lungime de 300-
500 m şi este amplasată perpendicular pe 
direcţia ţărmului. Talianul marjn se poate 
instala pe piloni sau flotori, în funcţie de 
adâncimea apei; 
(124) talian marin - unealtă de pescuit de tip 
capcană, de dimensiuni man, care se instalează 

pe adâncimi de 5-12 m; 
(125) talian submersibil - unealtă de pescuit 
tip capcană folosită la pescuitul staţionar, la 
pescuitul în apele marine şi continentale; 
(126) ţaparină - unealtă sau montură de 
pescuit cu cârlige armate cu momeli artificiale. 
Din punct de vedere constructiv este constituită 

dintr-o linie principală cu diametral de 0,3-0,5 
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rnartie 1973, la care România a aderat prin Legea nr. 
69/1994, cu modificările ulterioare; 
(130) container primar - cutie, borcan sau alt 
recipient care intră in contact direct cu caviarul; 
(131) container secundar - recipientul în care se 
ampiasează containerele primare; 
(132) etichetă nereutilizabilă - once etichetă sau 
rnarcă care sigilează containerul şi nu poate fi 
îndepărtată sau transferată la un alt container fără a fi 
deteriorată; eticheta va fi plasată astfel încât să 

permită vizualizarea oricărei deschideri a 
, 

contalneru ui; 
(133) număr de identificare a lotului - un număr care 
corespunde informaţiei legate de sistemul de comerţ al 
caviarului, folosit de fiecare unitate de procesare sau 
rearxibalare; 
(134) pui de o vară - pui de peşti produşi în anul 
respectiv in ţară sau importat şi înregistrat până la 
sfârşitul acelui an; 
(135) remont — speşte aflat in anul premergător 

atingerii maturităţii sexuale; 
(136) reproducător - peşte care a atins maturitatea 
sexuală; 

(137) stocul de reproducere - totalitatea exemplarelor 
de peşti, remonţi şi reproducători, dintr-o unitate de 
acvac- ultură, care sunt utilizaţi pentru reproducere; 
(138) unitate de procesare sau ambalare - facilitate 
care define instalaţii pentru prima ambalare a 

,

cay. ~ ~,~~a ui într-un container primar; 
(139) unitate de reambalare - facilitate responsabilă 

de primirea şi reambalarea caviarului în noi containere 
primare. 

mm, echipată la unul din capete cu un plumb cu 
greutatea de 80-100 g, deasupra căruia se leagă 

10 cârlige 
(127) tex- reprezintă fineţea firulul care 
compune plasa, printr-un raport dintre masă şi 

lungime (masa în grame a unui fir cu lungimea 
L de 10000 m); 
(128) tifan - unealtă de pescuit filtrantă, fără 

matiţă, având aspect de perete, cu lungimea 
între 50 - 100 m şi este realizată din plasă cu 
aceeaşi mărime a laturii ochiurilor; 
(129) transbordare - înseamnă descărcarea 

parţială sau totală a produselor pescăreşti sau de 
acvacultură aflate la bordul unei nave, pe o altă 

navă 

(130) traul pelagic - unealtă de pescuit de 
formă tronconică, echipată cu un sistem de 
armare propriu, tractat în masa apei cu ajutorul 
unei nave, prin intermediul elementelor de 
legătură (vaiere, intermediare, frâie); 
(131) unelte de pescuit de tip capcană - unelte 
de pescuit staţionare, confecţionate din plasă, 

prevăzute cu elemente de armare şi fixare, 
fixate de substrat, care barează drumul de 
deplasare al peştilor, dirij ându-i într-un spaţiu 

delimitat. Elementele caracteristice sunt: aripa, 
care dirij ează peştele, oborul, care reţine peştele 

dirij at într-un spaţiu limitat, şi camera de 
prindere, care refine peştele; 

(132) unelte de pescuit filtrante- unelte de 
pescuit care capturează peştele prin restrângerea 
suprafeţei înconjurate, flirtând apa şi 

aglomerând peştele într-o zonă bine delimitată, 
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cu evitarea posibilităţii de evadare sau agăţare a 
peştelui; 

(133) unitate de procesare sau ambalare - 
facilitate care deţine instalaţii pentru prima 
ambalare a caviarului într-un container primar; 
(134) unitate de reambalare - facilitate 
responsabilă de primirea şi reambalarea 
caviarului în noi containere primare. 
(135) unitatea de pescuit - este un ansamblu 
alcătuit din personal, unelte de pescuit şi 

ambarcaţiune, capabil să efectueze operaţiuni 

de pescuit într-o manieră autonomă; 

(136) vintir - unealtă de pescuit de tip capcană 

închisă, formată din unul sau mai multe spaţii 

complet delimitate şi 1, 2, 3 aripi de dirij are a 
peştelui; 

(137) voloc (bredină) - unealtă de pescuit 
filtrantă, fără matiţă, mai scurtă decât tifanul 
(Lp = 40-60 m), cu înălţimea de 3-4 m şi 

construită din plasă cu aceeaşi mărime a laturii 
ochiurilor, fund folosită, în general, pentru 
pescuitul la mal; 
(138) voltă - unealtă de pescuit cu cârlige 
armate cu momeli naturale. Din punct de vedere 
constructiv volta este constituită dintr-o line 
principală cu diametrul de 0,4-0,6 mm, echipată 

la unul din capete cu un plumb cu greutate de 
60-100 g, deasupra căruia se leagă două cârlige, 
numărul 1 sau 2, prin intermediul unui fir cu 
lungimea de 8-10 cm şi diametrul de 0,3-0,4 
mm. Primul cârlig se leagă pe linia principală 

astfel încât acesta să se afle la acelaşi orizont cu 
plumbul, iar cel de-al doilea, la 1 cm deasupra 
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noduiui de legătură al primul i cârlig pe linia 
v 

princlpalâ; 
(139) zona de pescuit (toană)- e ste o zonă 
situată, în ca.drul arealului de distri uţie (de 
obicei în interiorul subarealului de crestere - 
adulţi sau pe parcursul căilor de migraţie), care 
coresp nde desfăsurării de operaţiunii de 
pescuit (din punt de vedere ecologic, biologic, 
te'~ , F~ .~, ~ c, hidrologic, juridic etc.) 
(140) zonă de pescuit recreativ sau sportiv - 
suprafaţa de teren de la malul apei ®'n care 

.. ~ v 

p~escarli recre,ativi sau sportivi işi desfăoară 
activitatea specifică; 
(141) zonă de refacere bioiogică - zona unui 
b azin ` idrograiic unde resurseł e acvatice vii 

,. sunt in declin şi se impune restrlcţlonarea 
pescuitului pentru ref cerea acestora; 
zonă interzisă la pescuit - zona delimitată prin 
semne vizibile a unui bazin hidrografic, 
protej ată in vederea conservării biodiversităţii 
acvatice; 

5. Capitolul II. 
Organizarea şi administrarea activităţii de pescuit 
Art. 5 
Responsabilitatea privind definirea şi implementarea 
politicii referitoare la conservarea şi administrarea 
resurselor acvatice vii existente in habitatele acvatice 
naturale, la procesarea şi organizarea pieţei produselor 
pescăreşti, la structurile de pescuit şi acvacultură 
revine Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
prin Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. 

Articolul 5 se modifică , si va avea următorul 
cuprins: 

Responsabilitatea privind definirea şi 
implementarea politicii referitoare la 
conservarea si administrarea resurselor acvatice 
vii existente în habitatele acvatice naturale, la 
procesarea şi organizarea pieţei produselor 
pescăreşti, la structurile de pescuit şi 
acvacultură revine Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, denumit în continuare 
MADR, prin Agenţia Naţională pentru Pescuit 
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şi Acvacultură, denum:ită în co_ntinuare 
ANľ A. 

ArtkoluI 6 se m odrisfkă ş~~i .se Gomp,letează şi va 
ave,a urnm.ătorul cuprins: 

Art. 6 
(1) E1ab~orarea strategiei : ~~- aţionale si a regler nentă il,or 
referitoare la con ser, area şi manageinentul resurselor 

i. 1 ~_ , , j '„ ~, ~ , 
acvatice 

, ' _ .. ; ti , ~ -. I acvatice vii existe te in hab~ tatele acvatice naturale, la 
acvacul t, ră, la orga ' z.area pie;; ei produselor 
pescă eşti, la structurile de pescuit, precum si 
';~ ~ , , ; ~ r1 ; i i ,',, 

~ ' , . . , ' ' ' , , , ' i ' , . .v ',' v'1'~j i ' i{rnpl,e . ~ ~e~ ~~ s~tarea ş~ controlul ap~ ~lcarli Si respectarl~ 
„ ~ sunt "_i r~.~ ~~, ~, -~ , ' ace:stora sunt a ~ butul Agenţiei Nationale pentru 
. ., „ ~~, , ~ ; - - ,~,: ~ ~ v ~ ~, elaborate,,, ,~ ~ ~, ~ ;   ; ,I ~. ,~ , . - ' , ~, `," -_ ' ~ 

,  Pescuit şi' Acvacultura, aycestea urma~nd a. fi 
, , ~ 

î~ ~ ~n,axim 90 de z~le 1a p b! ~~~ carea preze ~~~e~i legi in 
~ Mo , ~, ~to~ ~, Oficial. 

(2) Agenţia Naţională pentru Pescuit si Acvacultură 
are următo arel e atributii : ~ 

a) administrează resursele acvatice vii din 
habitatele acvatice naturale ale României, cu excepţia 
celor din Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării», care 
sunt administrate de Administraţia Rezervaţiei 
Biosferei «Delta Dunării», în condiţiile legii; 

b) exercită, în numele statului, prerogativele 
dreptului de proprietate asupra resurselor acvatice vii 
din habitatele acvatice naturale; 

c) elaborează caietele de sarcini, în vederea 
concesionării; 

d) colaborează cu ministerele şi organele de 
specialitate, cu autorităţile administraţiei publice 
locale şi cu alte organisme interne şi internaţionale 

Art. 6 
Elaborarea strate = iei nationale si a (1) g ~ 

~--. : ~ =-. 1. ,, " I . _'; , .~ , ;~ . , . - ~,'~ ,, , ~ , , , _ re erne tari or referitoare la con  si gl n . .. . 
_ '~ ~ ~- , acvatice , manager  resurselor acvatice vii existente g 

~. ; i .• -, " ' , ,,~ ~`~ ~ 
iF'hI' - , . ~ i „~~, ~ i ; , ~~~ 

, , . , , a , u. , ';`~' „ v ~ - , in habitatele acvatice naturale, la acvacultura, la 
or: a: izarea ~ ietei ro'duse !'or ~escăresti la gn p ~ p p > > 

i ` 
i~ n ~ . ~ i ~ ~ -~ ~ ,, ~. i ; Siim~ le. entarea s~tructurile de p es,cuit, precum ş p~. 

~ ~ 
;~ : , ; r-. ~ ~ ~~- ~ si co~trolul aplicarll şl respectarli acestora sunt 

, . , ;•' ~, , ~ , , ~ , - ~ '~~, _ ~ 
Nationale

• ~ ,~i ' I - ~ Pescuit it si atributul Agenţiel Naţionale pentru es u 
Acvacultură, a:cestea urm.âYnd a fi elaborate in 
maxim 90 de zile la publicarea prezentei le i in 
Monitorul Oficial. 

(2) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 
Acvacultură are următoarele atributii: ~ 

a) administrează resursele acvatice vii 
din habitatele acvatice naturale ale României, 
cu excepţia celor din Rezervaţia Biosferei 
«Delta Dunării», denumită în continuare 
ARBDD, care sunt administrate de 
Administratia Rezervatiei Biosferei «Delta > > 
Dunării», în condiţiile legii; 

b) exercită, în numele statului, 
prerogativele dreptului de proprietate asupra 
resurselor acvatice vii din habitatele acvatice 
naturale; 
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implicate în activităţile de pescuit; 
e) colaborează cu ARBDD în vederea 

eficientizării administrării resursei acvatice vii; 
f) elaborează reglementări privind funcţionarea 

pieţei produselor de pescuit; 
g) eliberează autorizaţii de pescuit în scop 

Stllntlflc 
> > 

h) organizează seminare, conferinţe, dezbateri 
şi consultanţă de specialitate, asigură şi supraveghează 

pregătirea profesională de profil, prin colaborare cu 
instituţiile de învăţământ; 

i) emite licenţe de pescuit, licenţe de pescar 
autorizaţii şi permise de pescuit; 

j) pune în aplicare politica comună în 
domeniul pescuitului în sectorul pescăresc din 
România, prin colectarea, gestionarea şi diseminarea 
datelor statistice, în conformitate cu activităţile 

prevăzute în programele de colectare a datelor şi cu 
prevederile legislaţiei Uniunii Europene, precum şi 

prin monitorizare, inspecţie şi control; 
k) realizează investiţii pentru infrastructura 

aferentă administrării resurselor acvatice vii, precum 
şi alte tipuri de investiţii specifice, stabilite de 
autoritatea publică centrală responsabilă de sectorul de 
pescuit; 

1) desfâşoară once alte activităţi stabilite de 
autoritatea publică centrală responsabilă de sectorul de 
pescuit 

m) coordonează Programul Multianual pentru 
Repopulări şi a Populări de Susţinere; 

n) coordonează activitatea de inspecţie şi 
control în sectorul de pescuit, în conformitate cu 
reglementările europene; 

c) elaborează caietele de sarcini, in 
vederea concesionării; 

d) colaborează cu ministerele şi 

organele de specialitate, cu autorităţile 

administraţiei publice locale şi cu alte 
organisme interne şi internaţionale implicate în 
activităţile de pescuit; 

e) colaborează cu ARBDD in vederea 
eficientizării administrării resursei acvatice vii; 

f) elaborează reglementări privind 
funcţionarea pieţei produselor de pescuit; 

g) eliberează autorizaţii de pescuit în 
scop ştiinţific 

h) organizează seminare, conferinţe, 

dezbateri şi consultanţă de specialitate, asigură 

şi supraveghează pregătirea profesională de 
profil, prin colaborare cu instituţiile de 
învăţământ; 

i) emite licenţe de pescuit, licenţe de 
pescar autorizaţii şi permise de pescuit; 

j) pune în aplicare politica comună în 
domeniul pescuitului in sectorul pescăresc din 
România, prin colectarea, gestionarea şi 

diseminarea datelor statistice, in conformitate 
cu activităţile prevăzute în programele de 
colectare a datelor şi cu prevederile legislaţiei 

Uniunii Europene, precum şi prin monitorizare, 
inspecţie şi control; 

k) realizează investiţii pentru 
infrastructura aferentă administrării resurselor 
acvatice vii, precum şi alte tipuri de investiţii 

specifice, stabilite de autoritatea publică 

centrală responsabilă de sectorul de pescuit; 
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o) impune măsuri de conservare şi refacere 
pentru speciile acvatice din habitatele acvatice 
naturale; 

p) impune zone de refacere biologică în 
habitatele acvatice naturale si monitorizează 

respectarea acestora. 

(3) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură 

poate delega, pe bază de protocol şi plan de 
management, administrarea resurselor acvatice vii din 
habitatele acvatice naturale către alte instituţii publice 
ale statului. 

(4) Investiţiile în capitalul uman joacă  un rol esenţial 

în competitivitatea şi performanţele economice ale 
pescăriei. Prin urmare, ANPA trebuie să sprij ine 
serviciile de consiliere, cooperarea dintre oamenii de 
ştiinţă şi pescari, formarea profesională, învăţarea pe 
tot parcursul vieţii, precum şi promovarea dialogului 
social 51 dise i'narea cunoştinţelor. 

~ 

1) desfăşoară once alte activităţi stabilite 
de autoritatea publică centrală responsabilă de 
sectorul de pescuit 

m) coordonează Programul Multianual 
pentru Repopulări şi a Populări de Susţinere; 

n) coordonează activitatea de inspecţie 

şi control în sectorul de pescuit, în 
conformitate cu reglementările europ ene; 

o) impune măsuri de conservare şi 

refacere pentru speciile acvatice din habitatele 
acvatice naturale; 

p) impune zone de refacere biologică în 
habitatele acvatice naturale şi monitorizează 

respectarea acestora. 

(3) Agenţia Naţională pentm Pescuit şi 

Acvacultură poate delega, pe bază de protocol 
şi plan de management, administrarea resurselor 
acvatice vii din habitatele acvatice naturale 
către alte insttuţii publice ale statului. 

(4) Investiţiile în capitalul uman joacă  un rol 
esenţial în competitivitatea şi performanţele 

economice ale pescăriei. Prin urniare, ANPA 
trebuie să sprijine serviciile de consiliere, 
coop erarea dintre oamenii de ştiinţă şi pe c:ari, 
formarea profesională, învăţarea pe tot 
parcursul vieţii, precum şi promovarea 
dialogului Social Si diseminarea cunoştinţelor. 

(5) Habitatele acvatice naturale din Român.ia 
sunt ~~ ~rm„ătoarele: 
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a) Dunărea teritorială, Delta şi lunca 
inundabilă a Dunării; 

b) complexul lagunar Razelm-Sinoe şi 

lacurile litorale; 
c) pâraiele, râurile şi lacurile de munte, 

colinare, de şes şi zonele lor 
inundabile, precum şi braţele moarte 
ale râurilor; 

d) bălţile şi lacurile naturale lipsite de 
instalaţii hidrotehnice pentru 
alimentarea, reţinerea şi evacuarea 
ape!; 

e) lacurile de acumulare, cu zonele lor 
inundabile la viituri; 

f) reţeaua de canale magistrale din 
sistemele hidroameliorative, de 
navigaţie şi hidroenergetice şi 

ramificaţiile acestora; 
g) apele maritime interioare, marea 

teritorială, zona contiguă, zona 
economică exclusivă ale României; 

7. Art. 7 
(1) Se interzice repopularea sau popularea de susţinere 

în habitate piscicole naturale:, cu spe,ci.i alo'~htone (non- 
native); 

(2) Pro gramul Multianual p entruu RepNop ulări s, i 
Populări de Susţinere se va implementa conform 
prevederilor din A, exa 9, parte integrantă din prezenta 
lege. 

Nemodďicat 
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8. Art. 8 
(1) Age ~,, ~ţia Naţională pent~~ru Pescuit şi Acvacultură îşi 

exercită atribuţiile in teritoriu prin stru~cturi proprii. 

Pers~onalu~ din ~cadrul A- ent~ rei Nationale p~entru (2) ' ~ g > > 
Pescuit şi Acvacultură este format din funcţionari 

publici şi personal contractual, jar salarizarea acestuia 
se face potrivit prevederilor legale in vigoare. 

Ne ,rnodific'at 
 

9. Capitolul III 
Protecţia, conservarea şi exploatarea resurselor 
acvatice vii 

Art. 9 
(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi 

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură 

asigură realizarea măsurilor din domeniul specific, 
precum şi a măsurilor in aplicarea reglementărilor 

Uniunii Europene. 

(2) Politica privind administrarea resurselor acvatice 
vii din habitatele acvatice naturale se va realiza de 
către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură 

prin: 
a) măsuri de conservare a resurselor acvatice 

vii, prin reglementarea echipamentelor de pescuit, a 
efortului de pescuit sau a oricărei alte măsuri care să 

fie determinată de starea resurselor; 
b) măsuri de protej are şi regenerare a 

resurselor acvatice vii, prin stabilirea anuală a TAC- 
lui şi a cotelor de pescuit, precum şi măsuri 

suplimentare privind perioadele de prohibiţie. zonele 

La articolul 9 aim . (4) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
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protej ate, zonele de cruţare şi măsuri de conservare, 
fundamentate prin studii ştiinţifice; 

c) reglementări privind pescuitul; 
d) stabilirea sistemelor de pază, control şi de 

inspecţie a activităţilor de pescuit; 
e) integrarea activităţilor de valorificare a 

resurselor acvatice vii din ariile naturale protej ate în 
planurile de management ale ariilor respective; 

f) managementul Programului Multianual 
pentru Repopulări şi Populări de Susţinere şi 

finanţarea acestuia; 
g) dezvoltarea de sisteme informatice care să 

faciliteze raportările privind pescuitul din habitatele 
acvatice naturale; 

h) dezvoltarea de sisteme informatice prin care 
să permită identificarea, de către organismele cu drept 
de control, tuturor aspectelor privind pescuitul; 

i) colaborarea şi coordonarea împreună cu 
ARBDD a acţiunilor de control, monitorizare şi 

reglementare a pescuitului, cu scopul de a creşte 

eficienţa instituţională în perimetrul RBDD; 
j) reglementarea trasabilităţii peştelui şi a 

produselor din peşte; 

(3)Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură are 
următoarele obiective în raport cu activitatea de 
pescuit: 

a) Asigură desfăşurarea activităţilor de pescuit 
în condiţii cât mai eficiente şi sustenabile; 

b) garantează gestionarea durabilă a resurselor 
acvatice vii; 

c) asigură diminuarea impactul activităţilor de 
pescuit asupra mediului; 
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d) contribuie la colectarea de date ştiinţifice; 

e) prevede măsuri în vederea dezvoltării unor 
flote viabile din punct de vedere economic, fâră a 
supraexploata resursele biologice marine; 

f) contribuie la un nivel de trai echitabil pentru 
cei ce depind de activităţile de pescuit, ţinând, seama 
de pescuitul costier şi de aspectele socio-economice; 

g) contribuie la o piaţă internă eficientă şi 

transparentă pentru produsele pescăreşti şi contribuie 
la asigurarea unor condiţii de concurenţă echitabile 
pentru comercializarea produselor pescăreşti; 

h) promovează activităţi de pescuit în zonele 
de coastă, ţinând cont de aspectele socio-economice; 

(4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
împreună cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 

şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei vor stabili prin ordin comun, înfiinţarea 

unei comisii pentru renaturarea habitatelor acvatice în 
vederea refacerii acestora prin nominalizarea 
membrilor comisiei din partea ministerelor 
coordonatoare, institutelor de cercetare, societăţilor de 
profil, asociaţii şi organizaţii non-guvernamentale, ~ 
specialişti în domeniile relevante. In maxim un an de 
la înfiinţare, în baza criteriilor de renaturare dezvoltate 
de către comisie, Guvernul va emite o Hotărâre de 
Guvern de desemnare a zonelor pentru renaturare 
cuprinzând suprafeţele terenurilor care vor fi dedicate 
renaturării asigurând beneficiile multiple şi va aloca 
bugetul necesar aplicării renaturării; 

(5) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură 

(4)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
împreună cu Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor, denumit în continuare MMAP, şi 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei vor stabili prin ordin comun, 
înfiinţarea unei comisii pentru renaturarea 
habitatelor acvatice în vederea refacerii acestora 
prin nominalizarea membrilor comisiei din 
partea ministerelor coordonatoare, institutelor 
de cercetare, societăţilor de profil, asociaţii şi 

organizaţii non-guvernamentale, specialişti în 
domeniile relevante. In maxim un an de la 
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va propune realizarea de studii pentru identificarea 
zonelor de reproducere şi de hrănire a puietului din 
speciile protej ate şi va propune transformarea acestora 
in zone cu interzicere totală a pescuitului; 

(6) Pentru bazinele hidrografice montane 
administratorul resursei acvatice vii sau 
administratorul delegat, in vederea sporii 
productivităţii naturale a salmonidelor in apele 
montane, va implementa o serie de măsuri pentru 
amenajarea de adăposturi, a unor locuri de refugiu 
respectiv a unor condiţii prielnice pentru dezvoltarea 
acestora (cascade, pinteni, trecători de peşti) 

(7) ANPA e responsabilă pentru centralizarea tuturor 
datelor din pescăria românească iar până eel mult până 

la data de 31 Martie a fiecărui an, va elabora un raport 
de activitate public, pentru anul anterior, în care să se 
regăsească analiza statistică a pescăriei din România, 
(numărul de pescari pentru fiecare zonă, structura 
calitativă şi cantitativă a capturilor extrase din 
habitatele acvatice naturale, capturile accidentale, 
cotele alocate pe zone), structura bugetului de 
venituri-cheltuieli, investiţiile efectuate, proiecte cu 
finanţare externă şi stadiul acestora(activităţi realizate, 
investiţii, achiziţii), sancţiuni aplicate, defalcat pentru 
fiecare faptă în parte(centralizarea tuturor sancţiunilor 

specifice acordate de organele cu drept de control 
pentru pescărie), sancţiuni administrative, analiza 
calitativă si cantitativă a vietuitoarelor acvatice care 

, 

au fost obiectul contravenţiilor şi sancţiunilor, alte 
activităţi; 

înfiinţare, în baza criteriilor de renaturare 
dezvoltate de către comisie, Guvernul va emite 
o Hotărâre de Guvern de desemnare a zonelor 
pentru renaturare cuprinzând suprafeţele 

terenurilor care vor fi dedicate renaturării 

asigurând beneficiile multiple şi va aloca 
bugetul necesar aplicării renaturării 
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(8) MADR, MMAP, împreună Cu Direcţia Generală 

Pescuit din Autoritatea de Management pentru 
POPAM vor lua măsuri pentru iniţierea de programe 
în vederea dezvoltării infrastructurii verzi necesare si 
pentru transformarea pescuitului într-o activitate 
sustenabilă. 

10. Art. 10 
(1) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, 

denumită în continuare ANPA, şi Administraţia 

Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, denumită în 
continuare ARBDD, au atribuţia de a administra 
resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale 
ale României. 

(2) Accesul la resursele acvatice vii din habitatele 
naturale precum şi din ariile naturale protej ate, în 
vederea practicării pescuitului se poate acorda pe baza 
permiselor, licenţelor şi autorizaţiilor de pescuit. 

(3) Pentru denvaţiile naturale sau artificiale ale unui 
curs de apă, reprezentate de braţe secundare, canale de 
irigaţii on tranzitare, autorizaţia de pescuit comercial 
revine titularului autonzaţiei de pescuit comercial 
pentru cursul principal de apă. 

~ 
(4) In cazul în care o apă în regim neamenaj at îşi 

schimbă albia ca urmare a unor evenimente naturale 
sau devien artificiale, beneficiani autonzaţiei iniţiale 

de pescuit sunt autonzaţi atât pentru noua albie şi 

vechea albie rămasă, cât şi pentru luciul de apă ce 
eventual ar apărea ca urmare a îndiguirilor limitrofe 

La art. 10, aim . (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: " 

(2)Áccesul la resursele acvatice vii din 
habitatele naturale precum şi aniile naturale 
protejate, în vederea practicănii pescuitului se 
poate acorda pe baza permiselor, licentelon, 
autonizaţiilor de pescuit şi autonizaţiei pentru 
recoltare%apturare şi/sau achiziţie şi/ sau 
comercializare specii de floră şi faună 

sălbatice". 

AMENDAMENT MMAP 

. 
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efectuate. 

(5) Mărirea suprafeţei unui luciu de apă în regim 
natural de scurgere ca urmare a construcţiei unei 
acumulări pe cuveta sa determină extinderea dreptului 
de pescuit asupra întregii suprafeţe. Dacă luciul de apă 

exploatat acvatice inundă malurile, posesorul 
autorizaţiei de pescuit comercial este îndreptăţit să 

pescuiască în perimetrul inundat. 

(6) Pentru lacurile de acumulare destinate producţiei 

de energie electrică, în perioadele de prohibiţie este 
interzisă scăderea dirijată a nivelului apei, în scopul 
asigurării protecţiei zonelor de depunere a icrelor, cu 
excepţia considerentelor de prevenire a calamităţilor 

naturale. 

~ 
(7) In cazul în care dovezile ştiinţifice arată că există o 
ameninţare gravă la adresa stării de conservare a 
speciilor protej ate şi a habitatelor naturale, se pot 
institui prin ordin al MADR restricţii suplimentare 
privind exploatarea anumitor unelte de pescuit sau 
chiar o interdictie totală a utilizării acestora într-o , 
anumită zonă. 

(8) Administratorul resurselor acvatice vii sau, după 

caz, titularul dreptului de exploatare a resurselor 
acvatice vii, are obl.igaiia de a informa, senlna!'iza şi 

media iza zonele în care pescuitul este restricţionat. 

(9) Presedintele ANPA are obligaţia de a stabili, prin ,  
decizie, standardele de se r aliz.ar e a zonelor în care 
pescuitul este inte, Pzis, r,estricţionat precu,m şi once 
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aflte zone specflfice definjte de prezei ita flee in termen 
de 30 de zile de la initrarea în vi_T®are a prezentei lejo 

(10)  ANIPA are de a pr®m®va lunar, prin 
c®municatte de presă ttrcansmise către presa naţi®nală9
c®nd~ţiilc de practticare a pescuitului9 per~®adele de 
pr®hibiţle9 z®nele de refacere i zonele de 
cruitare9 dimensiunjle admjse de capturare a resursel®r 
c~ ,f~ R 7~1 ~I ,f~ R 7~I ~I a~ 5Y° 5~ r~~

O
I iI ~I r~ ~I r~ rf~ i~ ,f~ 11 11 ~I r~ 

c~.11,l~ V (~.lf.~JSl~s~ ~Y Il ll 9 ~C4tlll~~l~~V-1111~~11~11 ~ ~`V ll~ly V~- ~ l~~~V I~SJl`V 

îndephnitte de căttre unelttele de pescuit uttilizaite9
precum i once alttă temattjcă de interes publico 

rHi o I i Nan®dIl ~(Ileatt 

(1)  Pnin ®rdin c®mun al MAD I'Z ş al MMAP se 
stab jlesc măsuni de re`_Tlementare a ef®rtului de pescuit 
~i c®ta al®cattă av2ilnd în vede1ie următt®arele ele ~1 1entteo 
9 

a) lim11ttarea numărului na v el®r sau al 
ambarcaţunil®r de pescuitt în funcţt~e de caractenistticile 
acestt®ra în cadrul ef®rtului de pescut din ansamblul 
111L®te11 dilnt1l ~® pescăJl J1e 9

b) limitarea timpului al®cat acttivităţii 
pescu1ittului 9 

c) stabilirea numărului de uneltte uttjlizate la 
pescuit 9

(2) Sttabilirea c®ttei se face pnin limittarea v®lumului 
capturl®n penttru ® anumittă specie sau rupuni de 
specii pe zone de pescuit9 penl®ade de timp9 mett®de de 

0 

pescut i nave de pescuito 

(3) Ministerul A_Tnlculttunui i Dezv®lttănii I'Zunale i 
Mflnflsterul Medfl n lufl p®t stabfllfl9 prfln ®rdfln c®mun9 fl
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alte măsuri de refacere si conservare a resurselor 
acvatice vii. 

(4) Reglementarea efortului de pescuit şi al cotei de 
pescuit prin ordin comun al ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale si al ministrului mediului nu trebuie 

, 

sa depăşească valorile maxime din Anexa 1. 

12. Art. 12 , 
(1) Caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a 
uneltelor de pescuit, precum şi metodele de pescuit 
comercial în apele maritime şi continentale sunt 
prevăzute la Anexa 2. 

(2) Folosirea altor unelte, echipamente sau metode de 
pescuit în afara celor stabilite de lege este interzisă. 

„ 

(3) In scopul protecţiei investiţiilor, schimbarea 
caracteristicilor tehnice ale uneltelor de pescuit se va 
realiza cu un preaviz de 2 ani de la momentul intrării 

„ în vigoare. 

(4) Pentru a asigura îndeplinirea caracteristicilor 
tehnice prevăzute de Anexa 2, producătorii, 
distribuitorii şi comercianţii de plase şi unelte de 
pescuit au obligaţia de a se înregistra într-un registru 
deţinut de ANPA conform unei proceduri ce va fi 
stabilită prin ordin de ministru al MADR în termen de 
cel mult 3 luni de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi 

(5) Pentru monitorizarea activităţii de pescuit, ANPA, 
împreună cu ARBDD vor crea un registru electronic 

Nemodificat 

- 

. 
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comun în care vor fi introduse capturile fiecărui pescar 
conform unor fie de captură ce se vor transmite lunar, 
până în data de 5 a fiecărei luni în format fizic sau în 
format electronic către administratorul resursei 
acvatice vii. 

(6) Următoarele categorii de pescari au obligaţia de a 
completa şi transmite fişele de captură către ANPA 
sau ARBDD, după caz: 

a) posesorii de permis de pescuit recreativ; 
b) posesorii de permis de pescuit comercial; 
c) posesorii de permis de pescuit familial. 

(7) Prin excepţie faţă de alin. (6), posesorii de permis 
de pescuit recreativ vor transmite fişele de captură 

către titularul dreptului de utilizare a resurselor 
acvatice vii, care au obligaţia de a le centraliza şi de a 
le transmite către ANPA 

(8) Posesorii permiselor de pescuit familial vor 
transmite fişele de captură către ARBDD 

~ 
(9) In fişele de captură se vor introduce datele de 
identificare ale pescarului, cantitatea de vieţuitoare 

acvatice capturate, capturile accidentale şi cantitatea şi 

specia de peşte reţinut, inclusiv cantitatea de peşte 

destinată vânzării în pieţele lacustre precum şi 

cantitatea de peşte destinată utilizării în cadrul 
punctelor gastronomice locale. 

(10) Fişele de captură vor fi înseriate, fund distribuite 
odată cu permisele de pescuit de către ANPA sau 
ARBDD, după caz. 
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(11) Senile fişelor de captură atribuite fiecărui pescar 
vor fi înscrise în registrul electronic comun menţionat 
la aim . (5), alături de datele de identificare ale 
pescaru ui. 

13. Art. 13 
(1) Dimensiunile minime de reţinere a resurselor 
acvatice vii, în habitatele acvatice naturale sunt 
prevăzute în Anexa 3 a prezentei legi. 

(2) Exemplarele subdimensionate conform Anexei 3, 
capturate în habitatele acvatice naturale, nu pot fi 
reţinute, transbordate, descărcate sau comercializate, 
acestea fund redate mediului acvatic imediat după 

capturarea lor, indiferent de starea acestora. 

(3) Exemplarele cu dimensiunile sub limita minimă 

celei reglementate pentru speciile de vieţ-uitoare 
acvatice care sunt capturate în Marea Neagră sunt 
păstrate la bordul navelor, înregistrate şi debarcate. 

(4) Pestii folosiţi ca momeala trebuie capturaţi cu 
undita, regulamentar, respectandu-se dimensiunile 
minime admise si speciile protej ate 

(5) Pentru apele care constituie frontieră de stat, 
penoadele de prohibiţie, regulile de pescuit, precum şi 
zonele de protecţie a resurselor acvatice vii se 
stabilesc în concordanţă cu convenţiile internaţionale 

încheiate cu statele nverane. 

Articolu113 se modifică şi va avera 
următorul cuprins: 

(1) Dimensiunile minime de reţinere a 
resurselor acvatice vii, în habitatele acvatice 
naturale sunt prevăzute în .Anexa 3 a prezentei 
legi. 

(2) Exemplarele subdimensionate conform 
Anexei 3, capturate în habitatele acvatice 
naturale, nu pot fl reţinute, transbordate, 
descărcate sau comercializate, acestea fund 
redate mediului acvatic imediat după capturarea 
ion, indiferent de starea acestora. 

(3) Exemplarele cu dimensiunile sub limita 
minimă celei reglementate pentru speciile de 
vieţuitoare acvatice care sunt capturate în 
Marea Neagră sunt păstrate la bordul navelor, 
înregistrate şi debarcate. 

(4) Pestii folosiţi ca momeala trebuie capturaţi 

cu undita, regulamentar, respectandu-se 
dimensiunile minime admise si speciile 
protej ate 
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(6) Mjnjsttemn Aricuntturirl ş Dezv®ntăn°ij I'Zun°ane
Mjnjsiterrun Medjunni pot să c®ndiţi®neze exerrcjtarea 
pescuitunui anumjtt®r specii in baza un®r renementtărri 
spec~ ~rnce apn°®batte prrin ®rdin de mjnjsttrru c®muno 

(7)Dacă se c®nstattă că ® specie, un _Trrarlp de specii sau 
pescăra din una sau mai multte zone de pescut este 
pericnittattă i se impun măsuri de c®nservare pr~n 
resttricti®narea pescuitunu c®meIrcjal pentru respectivă 
specie, c®muntăţHe de pescarr care sunt afectatte de 
această măsun°ă pot beneűcja de c®mpensaţi stabibtte 
de admjnjsttrat®run n°esun°sejo 

(8) Paza n°esun°sen®rr acvattrlce vii se face in c®nf®rrmjtate 
cu pn°evedeńne nro 333/2003 pn°1vind paza 
®brlecttjven®n°9 bumtun 1n®rr9 van®rin®n° i pn°®tecţla 
pers®anen®r9 cu m®diücărine ş c®mplettările unteri®areo 

A 

(9) În vederrea djsttru_Terr1j capttunln®n° subdimensi®nate 
sau a unenten®r care nu rrespecttă exIenţele art, 13 ahno 
(1),  A~_Tenţia Naţi®nală pentrru Pescuit i Acvacuntură 
va pr®ceda conform art. 136 aim , (9) ş anmm~o (10). 

(5) Pent11u apele care c®J1J1s14jt1U1je 1Lr®llJll4ieră de stat 9

peri®adene de pr®hibiţtie9 regunine de pescuiit9
precum i z®nene de prr®ttecţle a rresun°sen®n° 
acvattIce vjl se stab jnesc in c®nc®rdanţă cu 
c®nveJ.LJ.Iţiille I1111temaţi®na11e in V~ Jill V~- L4lL~ te cu stat V~ Ile 
r1verraneo 

(6) Ministerrun A`_iricuntun°ii i Dezv®ntărirl I'zurale 
~i ~IJ inisterrun Med iuiui p®t să c®ndiţi®neze 
exercntarea pescuittunurl anumitt®n° specii in baza 
un®r re`_Tnementărri speci6ce apr®batte prin ®rdin 
de mrinllsttrru c®mune 

(7)Dacă se c®nsttată că ® specIe, un grup de 
specii sau pescăria din una sau mai muntte zone 
de pescuit estte periciitată ş se Impun măsurrj de 
c®nsenpvarre pmlln resttrrlctll®mtan°ea pesculttunul 
c®merrcian penttrru Irespecttivă specIe, c®munităţlne 
de pescarl care suntt afecttatte de această măsură 
pot benefkla de c®mpensaţI stab jilte de 
admlnistratt®run n°esurselo 

â1lIlno(0) lila aiIlmIlIr11 
d 
~•1 

Amand ~.i mantt II~VIJ AlE 

A 

(9) n veden°ea dIstru erriI capttur1n®n° 
subdlmensl®natte sau a unenten®n° care nu 
respectă c®ndlţllne pn°evăzutte do art. 12 'iiIlno (il) 
~Il ala aIlIlno (1) din prrozonttuIl arrtIla®i9 AenţtIa 
Naţti®naiă pentrru Pescumtt şil Acvacuntură va 
pn°®ceda conform art. 136 ahno (9) şil ailno (10). 
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14. Art. 14 
Pentru protecţia speciilor sălbatice de sturioni, va fi 
implementat sistemul de înregistrare a loturilor de 
sturioni din crescătorii inut din obtsi a caviarului 

, 

activităii de acvacultură şi sistemul de marcare prin 
etichetare a caviarului. 

Nemodificat 

15. Art. 15 
Sistemul de înregistrare a loturilor de sturioni din 
crescătorii este reprezentat de Registrul CITES al 
loturilor de sturioni din crescătoriile din Romănia, 

care constă într-o bază de date accesibilă sub forma 
unei platforme on-line ce va fi pusă la dispoziţia 

crescătorilor de sturioni din România, de către Agenţia 

Naiională pentru Protecţia Mediului în eel mult 60 de 
zile de la intrarea in vigo are a prezentei legi. 

Nemodificat 

16. Art. 16 
Once persoană fizică sau juridică ce desfăşoară 

operaţiuni de creştere în captivitate a speciilor de 
sturioni sau care importă on introduce pe teritoriul 
României din alt stat membru exemplare de sturioni în 
stare vie, pentru creştere in captivitate, are obligaţia de 
a transmite informaţiile necesare pentru a fi incluse în 
Registrul CITES. 

Nemodiiicat 

17. Art. 17 
Registrul CITES prevăzut este constituit din: 
a) baza de date a puilor de sturioni din crescătorii, al 
cărei model este prevăzut în anexa nr. 10; 
b) baza de date a sturionilor adulţi, remonţi şi 

reproducători, din crescătorii, al cărei model este 

Nemodificat 
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prevăzut in anexa nIÎo 11. I

Ant lS

(1)  Haza de date pentrcu Rze_istml CITES c®nsttă în: 
a) üşele de înre`_Tisttrare a l®turil®r de pul de 

stturj®nj de ® vară pr®duş1 în ţară9 1mp®rttaţ1 sau 
lnttr®duş pe tercit®riul I'Z ® 

°

m~.njei dj~t alt stat memb~ a! 
1111~Il1U11L11ui El~,lill ®p1~ne, conform 111111®del U~ SlulI prevăzut 1111 

anexa nro 12; 
b) ű şele de mnre 1_Tisttrare a rem®nţil®r şj a 

repr®ducătt®r1l®r de sturj®ni crescuţi ln ţară9 imp®rttaţ1 
sau intr®duş1 pe terjtt®rriul R®mânjei djn alt s1tatt 
membll ~-t~. a! Unjunji Eur®pene 9 c®JS1l1L®Jillllll lLJlll®delului 

prevăzut in anexa nrca 13; 
c) fişele de înreistrare a jcrel®r ®bţinute de la 

sturcj®nij de crescăt®rje9 conform m®delului prevăzut 
in anexa or, 14. 

(2) Fişele de înre _Tistrare prevăzute 1a alino (1)  a) şi b) 
se ly®111111pletea/Lă de că ll.re pe11 s®anele 1LlllLjlye sau juridice 

prevăzute la art. 16, pe pr®pria răspundereo 

(3) Fşele de inreistrare prevăzutte la alino (1)  lutta c) 
se c®mp11ettează de către pers®anele űzice sau juridice 
prevăzute la art. 16, impreună cu ® pers®ană 
desemnată de căttre autt®ritattea c®mpetenttă pentru 
®perarea inre:isttrăril®r din baza de date penttrru 
I'Zeisttm1 CITES. 

(4) Fişele c®mplettatte conform aim . (2) ş (3) se 
transmit smfl$ că$re aut®rităţflfle c®mpe$ente pentru ®perarea 
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înregistrărilor din baza de date pentru Registrul 
CITES, în termen de 15 zile de la data producerii sau a 
introducerii exemplarelor în crescătorie. 

(5) Autorităţile competente pentru operarea 
înregistrărilor din baza de date pentru Registrul 
CITES, vor introduce in baza de date informaţiile din 
fişele de înregistrare in termen de eel mult 15 zile de 
la primirea acestora. 

19. Art. 19 
(1) Fiecare exemplar femelă din loturile de sturioni 
care constituie stocul de reproducere, produse în ţară, 

importate sau introduse pe teritoriul României din alt 
stat membru al Uniunii Europ ene, se marchează 

individual, de către persoanele fizice sau juridice 
prevăzute la art. 16, cu mărci de tip microcip de 
transmisie-recepţie automată, potrivit art. 66 alin. (3) 
din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 
mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare 
a Regulamentului (CE) nr. 338/97  al Consiliului 
privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice 

prin controlul comerţului cu acestea, pentru asigurarea 
trasabilităţii produselor provenite de la sturioni. 

(2) Locul de implantare a mărcii este sub tegument, 
deasupra liniei laterale stângi, in apropierea capului. 

(3) Costurile mărcilor prevăzute la alin. (1) se suportă 

de către persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 
15. 

Nemodificat 
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(4) In cazul obţinerii de produse din exemplarele de 
sturioni prevăzute la aim . (1), seria mărcii microcip a 
sturionului de la care provin produsele este specificată 

pe ambalajul acestora şi pe permisul de export sau 
certificatul CITES. 

20. Art. 20 
Sistemul universal de etichetare a caviarului constă în 
aplicarea unei etichete nereutilizabile pe fiecare 
container primar ce conţine caviar provenit de la 
speciile de Acipenseriforme, indiferent de mărimea 

acestuia şi indiferent dacă este ambalat sau reambalat 
de către o unitate de procesare, ambalare sau 
reambalare. 

Nemodificat 

21. Art. 21 
Sistemul de etichetare prevăzut la art. 20 se aplică 

tuturor cantităţilor de caviar, din mediul natural sau 
din acvacultură, produs pentru scopuri comerciale şi 

noncomerciale, atât pentru comerţu.l intern, cât şi 

pentru eel internaţional, pentru cantităţile importate, 
exportate, reexportate sau plasate pe piaţă în interiorul 
Uniunii Europene şi care atestă sursa legală a 
caviaru ui. 

Nemodificat 

22. Art. 22 
Eticheta nereutilizabilă este fixată pe fiecare container 
primar de către unitatea de procesare, ambalare sau 
reambalare, astfel încât să-1 sigileze şi să fie 
deteriorată la prima deschidere a acestuia. 

Nemodificat 
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23. Art. 23 
Eti.chetele nereutilizabile sunt de două tipur i: 

(1) pentru caviarul ambalat de o unitate de 
procesare sau ambalare din ţara de origine; 

(2) pentru caviarul reambalat de o unitate de 
reambalare dintr-o altă ţară. 

Nernodific r ~t 

24. Art. 24 
(1) Eticheta nereutilizabilă prevăzută la art. 23 lit. a) 
(de exemplu, HUS/W/RO/2005/xxxx/yYYyy) trebuie 
să includă: 

a) codul standard al speciilor, format din 3 
litere pentru identificarea speciei de Acipenseriforme, 
prevăzut în anexa nr. 6 (de exemplu, "HUS" pentru 
Huso huso); 

b) codul-sursă al caviarului; 
c) codul ISO format din două litere pentru ţara 

de origine (de exemplu, RO pentru România); 
d) anul recoltării; 

e) codul official de înregistrare atribuit unităţii 

de procesare sau ambalare de către autoritatea 
competentă prevăzută la art. 2 lit. b), format din 4 
cifre (xxxx); 

f) numărul de identificare a lotului de caviar, 
format din 4 cifre (yyyy), atribuit de către unitatea de 
procesare/ambalare. 

(2) Eticheta nereutilizabilă prevăzută la art. 23 lit. b) 
(de exemplu, RUT/W/RU/2005/RO- xxxx/yyyy) 
trebuie să includă: 

a) codul standard al sp eciilor, format din 3 

Nemodificat 
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litere pentru identificarea speciei de Acipenseriforme, 
prevăzut în anexa nr. 6 (de exemplu, "RUT" pentru 
Acipenser ruthenus); 

b) codul-sursă al caviarului; 
c) codul ISO, format din două litere, pentru 

ţara de origine (de exemplu, RU pentru Federaţia 

Rusă); 

d) anul re amb al ării; 

e) codul oficial de înregistrare al unităţii de 
reambalare, care include codul ISO, format din două 

litere, al ţării în care se efectuează reambalarea, dacă 

aceasta diferă de ţara de origine (de exemplu, RO- 
xxxx); 

f) numărul de identificare a lotului de caviar, 
format din 4 cifre (yyyy), atribuit de către unitatea de 
procesare sau ambalare sau numărul permisului 
CITES de export on al certificatului de reexport. 

25. Art. 25 ~ 
In condiţiile în care nu se face reambalarea caviarului, 
eticheta nereutfilizabilă prevăzută la art. 23 lfit, a) se 
menţine pe containerul primar şi este suficientă, 

inclusiv în cazul reexportului. 

Nemodificat 

26. Art. 26 
(1) Etichetele nereutilfizabile trebuie să fie autoadezive 
şi să fie lipite pe container astfel încât la deschiderea 
containerului acestea să fie deteriorate. 

(2) Fiecare unitate de procesare, ambalare şi 

reambalare îşi stabileşte şi îşi produce propriile 
etichete nereutilizabile, respectând condiţiile 

Nemodificat 
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prevăzute la art. 24, şi transmite modelul acestora 
către autoritatea competentă pentru operarea 
înregistrărilor din baza de date pentru Registrul 
CITES. 

27. Art. 27 
Unităţile de procesare, ambalare sau reambalare au 
obligaţia să tipărească etichetele nereutilizabile, 
conform modelului stabilit, şi să transmită autorităţii 

competente pentru operarea înregistrărilor din baza de 
date pentru Registrul CITES codurile etichetelor 
folosite, in termen de 24 de ore de la utilizarea 
acestora. 

Nemodificat 

28. Art. 28 
Unităţile de procesare, ambalare sau reambalare au 
obligaţia să ţină un registru al tuturor cantităţilor de 
caviar importate, exportate, reexportate, introduse pe 
teritoriul României din alt stat membru al Uniunii 
Europene, produse în crescătorii sau stocate. 

Nemodificat 

29. Art. 29 
Când caviarul este exportat sau reexportat, pe lângă 

descrierea conţinutului, în acord cu reglementările 

vamale, trebuie indicată cantitatea exactă de caviar pe 
fiecare container secundar. 

Nemodificat 

30. Art. 30 
Unităţile de procesare, ambalare sau reambalare a 
caviarului, persoanele fizice sau juridice care 
desfăşoară operaţiuni de creştere în captivitate a 
speciilor de sturioni on cele care desfăşoară activităţi 

Nemodificat 
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de export Cu specimene de sturioni au obligaţia de a se 
înregistra la autoritatea competentă pentru operarea 
înregistrărilor din baza de date pentru Registrul 
CITES, în termen de 60 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi sau în termen de 30 de zile de 
la începerea activităţii, după caz, precum şi de a 
transmite, fâră întârzieri nejustificate, once modificare 
legată de datele transmise în vederea înregistrării. 

31. Art. 31 
Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului 
are obligaţia de a păstra un registru cuprinzând 
unităţile de procesare, ambalare sau reambalare a 
caviarului înregistrate şi de a transmite lista acestor 
unităţi şi codul official de înregistrare, precum şi 

modifficările aferente secretariatului CITES şi 

Comisiei Europene, în termen de 30 de zile de la data 
înregistrării acestora. 

Nemodificat 

32. Art. 32 
Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului 
are obligaţia de a alcătui o listă a persoanelor fizice 
sau persoanele juridiCe care desfăşoară operaţiuni de 
creştere în captivitate a speciilor de sturioni, în baza 
informaţiilor înregistrate în Registrul CITES, precum 
şi a celor care desfăşoară activităţi de export cu 
specimene de sturioni şi de a transmite secretariatului 
CITES această listă, precum şi modificări ulterioare 
ale acesteia, în termen de 30 de zile de la data 
înregi strării . 

Nemodificat 

33. Art. 34 Nemodificat 
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Respectarea prevederilor prezentei legi constituie 
condiţie necesară pentru eliberarea permiselor de 
import, de export sau a certificatelor de reexport on a 
certificatelor pentru utilizare în intenorul Uniunii 
Europene pentru specimene de sturioni. 

34. Art. 35 ~ 
(1) Intre autoritatea publică centrală pentru protecţia 

mediului, prin direcţia de specialitate, şi once altă 

autoritate cu atribuţii în domeniul pescuitului, 
acvaculturii sturionilor, procesării caviarului trebuie să 

existe o cooperare efectivă şi continuă, bazată pe 
schimbul de informaţii pentru implementarea 
regulamentelor Comisiei Europene privind comerţul 

Cu specii de floră şi faună sălbatică şi a prevederilor 
convenţiilor internaţionale privind conservarea 
speciilor de floră şi faună sălbatică la care România 
este parte. 

(2) Autorităţile cu atribuţii de control privind 
respectarea reglementărilor din domeniul acvaculturii 
sturionilor, procesării sau ambalării caviarului au 
obligaţia de a transmite autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, la solicitarea acesteia, sau 
în conformitate cu prevedenle protocoalelor de 
colaborare încheiate cu aceasta, informaţiile pe care le 
deţin privind controalele efectuate, cazurile de 
încălcare ale dispoziţiilor prezentei legi şi modul de 
sancţionare a acestor încălcări. 

Nemodificat 

35. Capitolul IV. 
Formele de practicare a pescuitului 

La articolu136 alin.(7) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
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Art. 36 
(1) Pescuitul în habitatele acvatice naturale se poate 
desfăşura doar de către persoane autorizate. 

(2) Practicarea pescuitului în habitatele acvatice 
naturale, cu excepţia perimetrului RBDD, se poate 
desfăşura doar cu permis valabil emis de către ANPA. 

(3) Practicarea pescuitului în habitatele acvatice 
naturale din perimetru RBDD, se poate desfăşura doar 
cu permis valabil emis exclusiv de către ARBDD. 

(4) Numărul permiselor de pescuit emise de către 
ANPA şi ARBDD va fi stabilit anual asigurându-se 
astfel un echilibru pentru asigurarea regenerabilităţii 
resursei acvatice vii. 

(5) Pescuitul se va putea efectua în următoarele 
regimuri: 

a) recreativ; 
b) sportiv; 
c) familial; 
d) comercial; 

~ e in scop ştixnţi lc; 

(6) Pescuitul în ap,ele de frontleră, apele maritime 
interioare şi în marea teritori;ală se efectuează, în 
condiţiile legii, în locurile şi sectoarele sta ̀ ilite de 
ANPA si ARBDD, Cu avizul prea''~abil a'' organelor , 
Po, itiei de , ~- rontleră Române. , 

(7) Modelul permiselor de p~escuit recreativ, sportiv, 
familial, comercia', ştiln, i'f2c, pîecum şi mo elul 

(7) Modelu.l permiselor de pescuit recreativ, sportiv, 
familial, comercialSi$tiintific recum si mod:elul - s > > > >p ~ 
autorizatiei de pescuit vor fi aprobate prin ordin 
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licenţei de pescar şi al autorizaţiei de pescuit vor fi 
aprobate prin ordin comun al MADR şi al MMAP, 
atât ppentru ermisele ce se vor elibera de către ANPA, p 
cât şi pentru cele emise de ARBDD. 

comun al MADR şi al MMAP, atât pentru permisele 
ce se vor elibera de către ANPA, cât şi pentru cele 

emise de ARBDD. 

36. Art. 37 
(1) Pescuitul recreativ şi pescuitul sportiv se pot 
desfăşura doar de către persoanele care deţin o licenţă 

de pescar valabilă, emisă în format fizic de către 

ANPA, sub forma unui card fizic pe se vor 
inscripţiona numele complet al deţinătorului, codul 
numeric personal, luna şi anul până la care este 
valabilă licenta. ~ 

(2) Licenţa de pescar se poate obţine în urma susţinerii 

unei examinări a cunoştinţelor teoretice legate de 
legislaţia în vigoare şi atestă însuşirea cunoştinţelor 

necesare pentru desfăşurarea activităţii de pescuit 
recreativ sau sportiv într-un mod responsabil. 

(3) Examinarea pentru dobândirea licenţei de pescar 
va fi de tip grilă şi se va putea desfăşura atât în format 
fizic, cât şi în format electronic. Persoanele interesate 
vor putea susţine examinarea de îndată de platforma 

Se eliminâ. 

de examinare este disponibilă, chiar înainte termenului 
prevăzut la aim . (12) 

(4) Pentru promovarea examinării pentru dobândirea 
licenţei de pescar, persoana examinată trebuie să 

răspundă corect la cel puţin 8 întrebări din 10. 

(5) Procedura de organizare a pregătirii şi a examinării 

cunoştinţelor specifice va fi aprobată prin ordin al 

49 



MADR, la propunerea ANPA. 

(6) Tariful pentru susţinerea examinării pentru 
obţinerea licenţei de pescar este de 100 RON, acest 
tarif fund percepută de către ANPA, care are şi 

responsabilitatea organizării examinărilor şi eliberării 

licenţelor de pescar, precum şi pentru elaborarea unor 
materiale de pregătire în vederea susţinerii 

examenu ui. 

(7) Materialul de pregătire va conţine o sinteză a 
legislaţiei şi un număr de 200 de întrebări de testare a 
cunoştinţelor cu răspunsuri tip grilă, fund pus la 
dispoziţia doritorilor pe site-ul ANPA. 

(8) Licenţa de pescar este valabilă pe o perioadă de 5 
ani. 

(9) Reînnoirea licenţei de pescar presupune susţinerea 

examinării teoretice şi achitarea tarifului pentru 
eliberarea acesteia. 

(10) Pentru licenţele de pescar emise vor fu atribuite 
serii, iar datele vor fu ţinute într-un registru electronic 
prin grij a p ersonalului ANPA. 

(11) Termenul până la care ANPA sau ARBDD vor 
putea emite permise de pescuit recreativ sau sportiv 
persoanelor care nu deţin licenţe de pescar este 1 
ianuarie 2023. 

37. Art. 38 
(1) Prin pescuit recreativ se înţelege pescuitul în 

Aricolu138 se modificâ şi va avea urmâtorul 
cuprins: 
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habitatele acvatice naturale, inclusiv în perirnetrul 
Rezervaţiei Biosferei ,,De'lta Dunării" care se poate 
dcsfăsu.ra de către deţinătorii licenţelor de pescar 
emise de ANPA, după caz, pe perioade determinate, 
prin achiziţia unor permise de pescuit recreativ. 

(2) Pentru zonele concesionate de către asociaţiil,e de 
pescari recreativ, persoana ce deţine o licenţă de 
pescar şi un permis de pescuit recreativ emi.s,e şi 
elib erate de către ANPA va pi tea pe&cui doar în urma 
obţinerii dreptului de a prescui, în mod suplimentar, de 
a asoclaţia de pescari. 

(3) Pescarii recreativi se pot asocia în vederea 
organizării unor activităţi specifice sau al unor 
concursuri de pescuit. 

(4) Persoanele de până în 14 ani pot practica pescuitul 
recreativ cu o singură u.ndiţă sau lansetă în lipsa unui 
permis de pescuit recreativ şi a unei licenţe de pescuit 
recreativ doar în prezenţa unui adult cu licenţă de 
pescuit şi permis de pescuit recreativ valabil. 

(5) Persoanele între 14 ani şi 18 ani şi persoanele de 
peste 65 ani beneficiază de permis de pescuit recreativ 
la tarif redus cu 50%. 

(6) Practicarea pescuitului recreativ de către pescarii 
neafiliaţi la o asociaţie de pescari în scop recreativ se 
face în baza regulamentului propriu al asociaţiei care 
are încheiate contracte de utilizare a resurselor 
acvatice vii în scop recreativ pentru zonele de pescuit 
recreativ solicitate de aceştia. 

(1) Prin pescuit recreativ se întelege pescuitul in 
habitatele acvatice naturale care se poate desĺăşura 

numai în baza unui permis nominal emis de către 

adminlstratorul resurse:i acvatice vii, respectiv 
ANPA sau ARBDD, după caz. 

(2) Pentru zonele concesionate de către asociaţiile 

de pescari recreativ, prersoana ce deţine un permis de 
pescuit recreativ emis şi eliberat de către ANPA va 
putea pes.cui doar în urma obţ'nerii dreptului de a 
pescui, în mod suplimentar, de la asociaţia de 
pescari. 

(4) Persoanele de până în 14 ani pot practica 
pescuitul recreativ cu o singură undiţă sau lansetă în 
lipsa unui permis de pescuit recreativ doar în 
prezenţa unei persoane maj ore ce deţine un permis 
de pescuit recreativ valabil. 
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(7) Condiţiile de practicare a pescuitului recreativ, 
altele decât cele prevăzute de lege, pot fi stabilite de 
către beneficiarul contractului de utilizare a resurselor 
acvatice vii, 

(8) Un procent de minim 35% din veniturile provenite 
din contractele de utilizare a resurselor acvatice vii în 
scop recreativ, ce fac venit la bugetul de stat, va fi 
alocat pentru Programul Multianual pentru 
Repopulări şi Populări de Susţinere, conform Anexei 
9 din prezenta lege. 

(9) Pescuitul recreativ cu eliberarea capturii se poate 
impune de către administratorul resursei acvatice, sau 
de către titularii dreptului de utilizare al resurselor 
acvatice vii, prin regulamentele interioare, pentru 
anumite specii sau zone, pe baza unor considerente 
ştiinţifice ale instituţiilor de profil. 

(10) Activitatea de pescuit recreativ se practică în 
cadrul fiecărei asociaţii în baza planului de 
management pentru pescuit recreativ, aprobat de 
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. 

(11) Practicarea pescuitului recreativ nu este permisă 

la mai puţin de 10 m pe mal faţă de un alt pescar, cu 
obligativitatea deţinerii a minimum 2 saci menaj eri 
asupra pescarului pentru păstrarea în permanenţă a 
curăţeniei în zona de pescuit. 

(12) Fiecare pescar are obligaţia de a colecta în saci 
menaj eri deşeurile şi de a le transporta pentru 
eliminare la domiciliu sau la eel mai apropiat punct 
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autorizat de colectare a deseurilor. 

(13) Pescuitul recreativ din barcă nu este permis la o 
distantă mai mică de 10 de metri între ambarcatiuni si 

> 

> 

la o distantă mai mică de 30 de metri fată de standul 
, 

, 

ocupat de la malul apei. 

(14) Pentru reţinerea capturilor, se vor folosi 
obligatoriu numai juvelnice confecţionate din 
materiale textile sau sintetice. Este strict interzisă 

păstrarea pestilor în juvelnice din plasa de sarma, în 
găleţi, sticle şi once recipiente improprii păstrării 

capturilor vii. 

(15) Camparea in zona de pescuit recreativ este 
permisă doar cu corturi, rulote sau autorulote. Once 
construcţie improvizată este interzisă. "Taberele 
permanente" sunt interzise. Durata maximă de ocupare 
a unei zone de pescuit este de 21 de zile calendaristice 
consecutive. 

(16) Pescuitul recreativ se poate desfâşura inclusiv în 
apele rezultate conform ipotezelor prevăzute la aim . 
(5)-(7) de la art. 10. 

38. Art. 39 
(1) Permisul de pescuit recreativ poate fi obţinut la 
cerere de către deţinătorii licenţelor de pescar şi se 
poate elibera in format letric sau în format electronic. 

(2) Tariful pentru eliberarea permisului de pescuit 
recreativ este diferenţiat în funcţie de perioada de 
valabilitate, după cum urmează: 

a) Pentru permisele de pescuit recreativ în toate 

Nemodificat 
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habitatele piscicole naturale, inclusiv pe 
teritoriul RBDD: 

i) Permis valabil o zi calendaristică: 15 
LEI 

ii) Permis valabil 7 zile calendaristice: 30 
LEI; 

111) Permis valabil 30 zile calendaristice: 
50 LEI; 

iv) Permis valabil 6 luni de zile 
calendaristice: 100 LEI; 

v) Permis valabil 1 an de zile 
calendaristice: 150 LEI; 

(3) Tariful prevăzut la aim . (2) este perceput de către 

ANPA şi se face venit la bugetul de stat, din care se 
vor aloca minim 35% pentru Programul Multianual 
pentru Repopulări şi Populări de Susţinere, conform 
Anexei 9 din prezenta lege; 

39. Art. 40 
(1)Pescuitul recreativ este permis in următoarele 

conditii: ~ 
a) in apele curgătoare şi stătătoare din zona 

montană, cu o singură undiţă sau cu o singură lansetă 

cu maximum două cârlige fi ecare; 
b) in apele din zona colinară şi de şes, pe tot 

cursul Dunării şi pe braţele sale, în Delta Dunării, cu 
maximum 3 unelte de pescuit (undiţe sau lansete) cu 
maximum două cârlige fiecare; 

c) în apele teritoriale ale Mării Negre, cu 
maximum 3 unelte de pescuit (lansetă sau undiţă) cu 
maximum două cârlige fi ecare sau o ţaparină, cu 
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maxim 10 cârlige; 
d) pescuitul salmonidelor in apele de munte 

este permis numai cu momeli artificiale; 

(2) Persoanele ce deţin un permis de pescuit recreativ 
nu vor putea reţine mai mult de 5 kg de peşte per 
partidă de pescuit din zona colinară şi de şes, inclusiv 
pe teritoriul RBDD, Cu excepţia cazului în care s-a 
pescuit un singur exemplar a cărui greutate depăşeşte 
5 kg; 

(3) Capturile reţinute vor fi înregistrate obligatoriu în 
fişa de captură, imediat după capturare. 

(4) Prin excepţie de la prevederile art. 37, persoanele 
care nu au cetăţenie română, şi au domiciliul într-un 
alt stat vor putea obţine un permis provizoriu de 
pescuit recreativ in lipsa unei licenţe de pescar 

(5) Tariful pentru eliberarea permisului de pescuit 
recreativ in toate habitatele piscicole naturale, inclusiv 
pe teritoriul RBDD, este diferenţiat în funcţie de 
perioada de valabilitate, după cum urmează: 

i) Permis valabil 7 zile calendaristice: 
100 LEI; 

ii) Permis valabil 30 zile calendaristice: 
200 LEI; 

alin.(4) se elimină. 

Amendament MAI 

40. Art. 41 
Persoanele care anterior au fost sancţionate pentru 
once faptă dintre cele prevăzute la art. 126-137 nu vor 
putea obţine un permis de pescuit recreativ pe o durată 

Nemodificat 
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de 3 ani de la momentul săvârsirii contraventiei 
> > 

indiferent de tipul permisului deţinut anterior. 

41. Art. 42 
(1) Pentru încheierea contractelor de utilizare a 
resurselor acvatice vii in scop recreativ sau 
organizarea competiţiilor sportive, solicitanţii vor 
depune la sediul filialelor regionale ale ANPA sau 
Direcţiei pollticl şi inspecţii maritime o solicitare 
scrisă pentru zonele de pescuit recreativ delimitate 
conform deciziei preşedintelui ANPA, care să aibă 

anex at următo arel e do cumente : 
a) certificatul din Registrul special, eliberat de 

grefa judecătoriei sau tribunalului de la sediul 
asociaţiei de pescari, cu cel mult 30 de zile înainte de 
data depunerii documentaţiei; 

b) înregistrarea de către ANPA în Registrul 
unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari in scop 
recreativ; 

c) numărul mediu de membri pescari în scop 
recreativ înregistraţi în documentele asociaţiei în anul 
precedent solicitării; 

d) planul de management pentru practicarea 
pescuitului recreativ al asociaţiei pentru zona/zonele 
de pescuit recreativ solicitată/solicitate, elaborat de 
institute de cercetare din domeniul pescuitului şi 
acvaculturii, pentru o perioadă de 10 ani; 

e) certificat fiscal (din care să rezulte că nu 
înregistrează datorii la Direcţia Generală Finanţe 
Publice şi consiliul local). 

f) lista dotărilor tehnice proprii; 
g) lista personalului propriu pentru controlul 

Nemodificat 
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sau paza obiectivelor aferente zonelor de pescuit 
recreativ solicitate (în copii conforme cu originalele); 

h) lista personalului propriu cu studii medii sau 
superioare (în copii conforme cu originalele); 

i) ultima situaţie financiară; 

(2) Conţinutul Planului de management pentru 
practicarea pescuitului recreativ precum şi grila de 
evaluare a solicitărilor de utilizare a resurselor 
acvatice vii în scop recreativ vor fi stabilite prin ordin 
comun al MADR şi al MMAP, în termen de 90 de zile 
de la intrarea in vigoare a prezentei legi in urma 
consultării 

42. Subcapitolul II. 
Pescuitul sportiv 

, 

Art. 43 
(1) Prin pescuit sportiv se înţelege activitatea de 
pescuit Cu scop competiţional, organizată de către un 
club de pescuit sportiv autorizat conform legii, în 
habitatele naturale, inclusiv în interiorul Rezervaţiei 

Biosferei „Delta Dunării". 

(2) Pescuitul sportiv se practică cu eliberarea 
capturilor. 

(3) Persoanele care anterior au fost sancţionate pentru 
once faptă dintre cele prevăzute la art. 126-137 nu vor 
putea obţine un permis de pescuit recreativ pe o durată 
de 3 ani de la momentul săvârsirii contraventiei. 

> 

> 

(4) Fiecare pescar sportiv are obligaţia de a deţine 

Nemodificat 
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minim 2 saci menaj eri asupra lui, pentru păstrarea în 
permanenţă a curăţeniei în zona de pescuit, urmand a 
le transporta pentru eliminare la domiciliu sau la eel 
mai apropiat punct autorizat de colectare a deseurilor. 

(5) Permisul de pescuit sportiv poate fi obţinut în 
mod gratuit, la cerere, de către deţinătorii de licenţelor 
de pescar şi se poate elibera în format letric sau în 
format electronic. 

(6) Permisul de pescuit sportiv are o valabilitate de 1 
an de zile şi poate fi dobândit de posesorii permiselor 
de pescuit recreativ sau de pescuit comercial 

43. Art. 44 
Asociaţiile de pescari sportivi legal constituite, 
înscrise în Registrul sportiv, în conformitate cu 
prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000, cu modifîcările şi completările ulterioare, pot 
organiza competiţii cu caracter sportiv. 

Nemodificat 

44. Subcapitolul III. 
Pescuitul familial sau de subzistentâ 

, 

Art. 45 
(1) Prin pescuit familial se înţelege pescuitul în 
habitatele acvatice naturale ale Rezervaţiei Biosferei 
„Delta Dunării" care se poate desfâşura numai în baza 
permiselor emise anual de ARBDD 

(2) Permisul pentru pescuit familial poate fi eliberat 
doar pentru persoane fizice care au domiciliul sau 

Nemodificat 

58 



reşedinţa în perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta 
Dunării". 

(3) Uneltele utilizate de către posesorii de permis 
pentru pescuit familial vor fi marcate şi înregistrate în 
registrul electronic al mărcilor şi uneltelor ţinut de 
ANPA si ARBDD. 

(4) Pescuitul familial poate fi desfăşurat utilizând 
maxim 2 undiţe, 2 lansete şi un vintir. 

(5) Prin excepţie de la prevederile art. 109, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
perimetrul Rezervaiiei Biosferei „Delta Dunării" se 
admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind 
maximum două setci doar în perioada 22 aprilie - 7 
mai inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de 
management şi a Regulamentului Rezervaţiei 

Biosferei „Delta Dunării". 

45. Art. 46 
Permisul pentru pescuit familial se eliberează gratuit 
în urma unei solicitări ce trebuie să contină ~ 
următoarele documente: 

(1) Cerere de emitere a permisului pentru 
pescuit familial în care se va menţiona zona de 
pescuit; 

(2) cartea de identitate; 
(3) adeverinţă de venit pentru membri familiei 

sau declaraţie pe proprie răspundere; 

Nemodificat 

46. Art. 47 Nemodificat 
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Vor putea primi un permis pentru pescuit familial 
persoanele care îndeplinesc simultan următoarele . 
con ltll: ~ 

(1) au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul 
RBDD; 

(2) nu realizează un venit net mediu lunar, pe 
ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 
salariul minim net pe economie; 

(3) nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă 

mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi 

de 40.000 mp, în zonele montane 

47. Art. 48 
(1) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe 
membru de familie se vor depune acte doveditoare, 
odată cu cererea de eliberare a permisului de pescuit 
familial. 

(2) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru 
de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter 
permanent realizate de membrii familiei, inclusiv 
alocaţia pentru copii existenţi în familie. 

Nemodificat 

48. Art. 49 
Persoana care deţine un permis de pescuit familial va 
putea reţine într-o singură zi până la 3 kilograme de 
peşte sau un exemplar a cărui greutate este mai mare 
de 3 kilograme cu obligaţia completării fişelor de 
captură în fiecare zi de pescuit. 

Aticolul 49 se modifică si va avea următorul 

cuprins: 
Persoana care deţine un permis familial va 
putea reţine într-o singură zi până la 10 
kilograme de peşte cu obligaţia completării 

fişelor de captură în fiecare zi de pescuit. 

49. Subcapitolul IV. La art.50 alin.(1) se modifică şi va avea 
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Pescuitul comercial 
Art. 50 
(1)Accesul la resursele acvatice vii din habitatele 
acvatice naturale, în vederea practicării pescuitului 
comercial, cu excepţia perimetrului RBDD, se acordă 

de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 

Acvacultură, în mod direct pescarilor profesionişti sau 
scafandrilor, persoane fizice autorizate, organizaţi sau 
nu în asociaţii profesionale, societăţilor comerciale, 
cooperativelor de producţie, asociaţiilor sau 
organizaţiilor de pescari, întreprinderilor individuale şi 

întreprinderilor familiale care au ca obiect de 
activitate pescuitul comercial, pe baza permiselor, 
licenţelor şi autorizaţiilor de pescuit. 

(2) Accesul la resursele acvatice vii din habitatele 
acvatice naturale, in vederea practicării pescuitului 
comercial, în perimetrul RBDD, se acordă de către 

ARBDD, în mod direct pescarilor profesionişti sau 
scafandrilor, persoane fizice autorizate, organizaţi sau 
nu in asociaţii profesionale, societăţilor comerciale, 
cooperativelor de producţie, asociaţiilor sau 
organizaţiilor de pescari, întreprinderilor individuale şi 

întreprinderilor familiale care au ca obiect de 
activitate pescuitul comercial, pe baza permiselor, 
licenţelor şi autorizaţiilor de pescuit. 

(3) Posesorii de permis de pescuit comercial vor 
întocmi fie de captură pentru fiecare zi in care 
desfăşoară activitatea de pescuit efectiv, în cadrul 
acestei fie urmând a fi precizate cantităţile şi speciile 
de vieţuitoare acvatice capturate şi reţinute, capturile 
accidentale, şi cantităţile de vieţuitoare acvatice 

următorul cuprins: 

(1) Accesul la resursele acvatice vii din 
habitatele acvatice naturale, in vederea 
practicării pescuitului comercial, cu excepţia 

perimetrului RBDD, se acordă de către Agenţia 

Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, în mod 
direct pescarilor profesionişti sau scafandrilor, 
persoane fizice autorizate, organizaţi sau nu în 
asociaţii profesionale, societăţilor comerciale, 
cooperativelor de producţie, asociaţiilor sau 
organizaţiilor de pescari, întreprinderilor 
individuale şi întreprinderilor familiale care au 
ca obiect de activitate pescuitul comercial, pe 
baza permiselor, licenţelor, autorizaţiilor de 
pescuit şi autorizaţiilor pentru 
recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau 

comercializare 
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destinate vânzării în pieţele lacustre sau destinate 
utilizării într-un punct gastronomic local. 

50. Art. 51 
Atribuirea dreptului de pescuit comercial în habitatele 
acvatice naturale, se face având în vedere următoarele: 

a) cota şi efortul de pescuit stabilite prin 
studiul anual de TAC, pe zone de pescuit; 

b) raportările şi monitorizarea capturilor la 
ANPA, respectiv la ARBDD; 

c) tradiţie şi continuitate în activitatea de 
pescuit comercial; 

d) domiciliul solicitantului să fie în zona 
atribuită la pescuit sau limitrofă acesteia; 

e) îndeplinirea obligaţiilor cerute de Uniunea 
Europeană - completare chestionare, Raportare 
Electronică a Capturilor (ERS), Sistem de 
Monitorizare a Vaselor (VMS), după caz; 

f) completarea corectă şi transmiterea la timp a 
documentelor de pescuit (jurnale de pescuit, declaraţii 

descărcare, note de primă vânzare, note de transport, 
etc.). 

Nemodificat 

51. 

Art. 52 
(1) Pentru a avea acces la resursele acvatice vii din 
ariile naturale protej ate în vederea practicării 

pescuitului în scop comercial solicitanţii trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

a) să folosească nave sau ambarcaţiuni care 
deţin licenţă de pescuit; 

b) să deţină permis de pescuit comercial; 

La art.52 după litera c) se introduce o nouă 

literă, litera d), cu următorul cuprins: 
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c) să deţină autorizaţie de pescuit comercial. 
d) să deţină autorizaţie pentru 
recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau 

comercializare de specii de floră/faună şi 

faună sălbatică. 

52. Art. 53 
Este interzis pescuitul comercial şi transportul peştelui 

în intervalul orar 22:00-5:00 cu excepţia pescuitului şi 
transportului de scrumbie. 

. 

Articolul 53 se modifică si va avea următorul 

cuprins: 
Este interzis pescuitul comercial şi transportul 
peştelui în intervalul orar 22:00-5:00 cu excepţia 

pescuitului şi transportului de scrumbie şi al 
pescuitului şi transportului peştelui din Marea 
Neagră. 

53. Art. 54 
(1) Pentru păstrarea tradiţiilor în pescuit, pe timpul 
desfăşurării activităţii de pescuit în scop comercial, 
pescarii comerciali pot avea la bordul navei sau 
ambarcaţiunii de pescuit un membru al familiei sau un 
membru din comunitatea pescărească din care fac 
parte, denumit în continuare însoţitor, după obţinerea 

prealabilă a unui aviz favorabil de la ARBDD. 

(2) ARBDD va da aviz favorabil cererii privind 
însoţitorul persoanei ce deţine un permis de pescuit 
comercial, cu condiţia ca acea persoană să nu fi fost 
condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute de 
art penală în ultimii 5 ani pentru fapte săvârşite 

potrivit art. 132-13 5 sau care au dej a permisul sau 
licenţa suspendată în urma încalcării art. 127-131. 

(3) Persoanele care primesc avizul de însoţitor al unui 
posesor de permis de pescuit comercial, vor putea 

La articolul 54 aim . (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

(2) ARBDD va da aviz favorabil cererii privind 
însoţitorul persoanei ce deţine un permis de 
pescuit comercial, cu condiţia ca acea persoană 

să nu fi fost condamnată definitiv în ultimii 5 
ani pentru fapte săvărşite potrivit art. 132-13 5 
sau care au dej a permisul sau licenţa suspendată 

în urma încălcării art. 127-131. 
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desfăşura o activitate mai lungă de 2 ani de zile în 
această calitate 

54. Art. 55 ~ 
In activitatea de pescuit cu unelte fixe tip talian marin, 
talian submersibil şi năvod pot fi folosiţi zilieri in 
proporţie de maximum 50% din numărul total de 
personal participant la această activitate, conform 
legislaţiei în vigoare, Cu condiţia să fie membri ai 
comunităţilor pescăreşti. 

Nemodificat 

55. Art. 56 
P entru iitătobtinerea de venituri din activ ~ , 
complementare pescuitului, pescarii comerciali din 
RBDD pot practica Cu navele sau ambarcaţiunile de 
pescuit şi activităţi de turism pescăresc, Cu respectarea 
regulilor de navigaţie şi siguranţă la bord. 

Nemodificat 

56. Punctele Gastronomice locale 
Art. 57 
(1). Pescarii comerciali care au înregistrat în interiorul 
gospodăriei proprii un punct gastronomic local vor 
putea reţine o cantitate de 20 kg pe zi, provenite din 
pescuitul comercial, in vederea procesării în scop 
gastronomic a acestuia. 

(2) Pentru a putea reţine peştele pescuit legal, in
vederea utilizării acestuia în punctele gastronomice 
locale, pescarii comerciali au următoarele obligaţii: 

a) să obţină avizul ANPA sau ARBDD privind 
posibilitatea de reţinere a unor cantităţi de 
peşte din captura zilnică pentru punctul 

Nemodificat 
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gastronomic local deţinut; 

b) să înregistreze toate capturile în fişa de 
captură, menţionând specia şi cantitatea ce 
urmează să fie utilizată în cadrul punctului 
gastronomic local; 

c) să comunice către autorităţi fişele de captură; 

d) să nu comercializeze peştele reţinut în vederea 
procesării în scop gastronomic. 

(3) Pentru obţinerea avizului de reţinere a unor 
cantităţi de peşte pentru punctul gastronomic local 
deţinut, posesorul unui permis de pescuit comercial va 

ită de adresa o cerere către ANPA sau ARBDD însot . ~ 
următoarele documente: 

a) copie a cărţii de identitate; 
b) copie a permisului de pescuit comercial; 
c) dovada că a înregistrat un punct gastronomic 

local, conform legii; 

~ 
(4) In cadrul punctelor gastronomice locale, pescarii 
vor putea pregăti preparate tradiţionale din peşte cu 
respectarea normelor sanitar-veterinare. 

(5) Informaţiile despre punctele gastronomice locale şi 

cantităţile de peşte capturate destinate acestora vor fi 
înscrise într-un registru electronic gestionat de către 

ANPA. 

(6) Datele din fişele de captură referitor la peştele 

reţinut pentru punctele gastronomice locale se vor 
putea înscrie în registrul electronic în mod direct de 
către pescari printr-o procedură ce urmează a fi 
stabilită de către MADR şi MMAP prin ordin comun. 
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57. Art. 58 
(1) Licenţa de pescuit comercial este un document 
netransmisibil care conferă titularului său dreptul, 
astfel cum este determinat de normele naţionale, de a 
utiliza o anumită capacitate de pescuit în scopul 
exploatării comerciale a resurselor acvatice vii şi 

conţine cerinţele minime privind identificarea, 
caracteristicile tehnice şi echiparea unei nave de 
pescuit din Uniunea Europeană. 

(2) Licenţa de pescuit comercial este emisă la 
solicitarea proprietarului, pentru navele sau 
ambarcaţiunile de pescuit înscrise în Registrul navelor 
şi ambarcaţiunilor de pescuit şi se va viza anual de 
către ANPA. 

(3) Once intenţie de transfer a dreptului de proprietate 
a unei nave sau ambarcaţiuni de pescuit comercial 
înscrise în Registrul navelor şi ambarcaţiunilor de 
pescuit se face cunoscută în scris Agenţiei Naţionale 

pentru Pescuit şi Acvacultură cu minim 5 zile înainte 
de încheierea unui contract de vânzare 

~ 
(4) In termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la 
transferul dreptului de proprietate al unei ambarcaţiuni 

pentru care există o licenţă de pescuit, vânzătorul are 
obligaţia de a depune la Agenţia Naţională pentru 
Pescuit si Acvacultură documentele necesare în 
vederea actualizării datelor în Registrul navelor şi 

ambarcaţiunilor de pescuit. 

La articolu158 se introduce dupa alin.(7) un 
alineat nou, alin.(8) cu următorul cuprins: 
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(5) Tarfl i u l de emfltere a 11cen$efl de pescufl$ c®meIÎcflal 

este stabihtt in funcţie de lun _Tjmea ambarcatjunjj9 după 
cum urmează o 

a) pemttru ambarcaţuni mai mjcj de 12 mettri9
preitul hcenţei estte de 500 ION; 

b) penttru ambarcaţiumti cu dimensiuni între 12 
15 metri9 preţul Hcemtţei estte de 1000 ION; 

c) pemtttru ambarcaţiuni mnai man de 15 mettni9
preţul llcenţei estte de 2000 1' ON; 

(6) Pentru a puttea remrrn®j autt®nlzaţia de pescuit 
c®mercial9 ü ecare pescar c®mercial trebuie să 
mndeplinească eel puţt~mt 70®/® din cotta indjviduală 
al®cată de admjnjstnat®rrul resursei acvatice vii 
(7) Pnin except~e de la prevedenile aljno (6) este cazul 
in care pescarul c®mercjal care s®ljcittă remn®irea 
autt®nizaţiei de pescuitt c®mercjal centifi că9 pnin 
d®cumemttte9 faptul că a f®stt în imp®sibil~ttate de a 
exercitta acttivitattea de pescuitt din cauza un®r 
pr®bleme medicale9

(8) P®ses®mii de nave sau ambarcaţtiuni cu 
mm®tt®are sub 10 cal putene9 v®n putea ®bţimte 
lcemtţa de pescuit c®mencial în m®d i atuito 

50. Amtto 50 
(1)  Pentru ®btţimtenea unei licenţe de pescuit c®mencial9
pn®pniettanul navej sau ai ambancatiunii de pescuitt sau 
î ~1111putemicittul le_ai al acesttuia tnebuie să depumlă 

unmătt®aneie d®cumemllteo 

a) cenene9 în cane se va menţti®na z®na de 
pescult9 numărrul de pescanl c®menciah (conform 
atestatuflui de bond), tlpui i numănui uneitefl®n de 

La anttic®lul 59 aim , (1)  i (8)o a avea unmăt®nuit 
cupninso 
(1)  Penttru ®bţinenea unei iicenţe de pescuit 
c® ~11llerrcial sau 'i unaIl iIlean~a pantru â1cttIlvIltti(Il 

•iuzIllIlar(P paeeuIlituitU1Il e®Il~1areb,ii9 prr®pnI1etanul 

navel sau al ambancaţiumti de pescuit sau 
împuttennicltui 1eai ai acestula tnebule să 
depună unmăt®anefle d®cu► ►1e1 Î$eo 
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pescuit; 
b) dovada plăţii tarifului de licenţiere, conform 

prevederilor legale în vigoare; 
c) copie de pe documentul de înmatriculare al 

navei sau al ambarcaţiunii de pescuit emis de 
Autoritatea Navală Română (ANR) şi prezentarea 
originalului pentru conformitate. 

(2) Licenţa de pescuit poate fi suspendată on retrasă 

grin decizie a preşedintelui ANPA, în baza 
constatărilor personalului cu drept de inspecţie şi 

control prevăzute la articolul 137 aim . (1) sau (3) când 
nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza 
eliberării acesteia. 

(3) Excluderea definitivă din Registrul navelor şi 

ambarcaţiunilor de pescuit se poate face la solicitarea 
propnetarului navei sau ambarcaţiunii de pescuit. 

(4) Cererile pentru obţinerea licenţei de pescuit 
comercial însoţite de documentele prevăzute la aim . 
(1) se depun la filialele regionale sau Direcţia politici 
şi inspecţii maritime ANPA de către proprietarul navei 
sau ambarcaţiunii sau împuternicitul legal al acestuia. 

(5) Licenţa de pescuit comercial pe teritonul RBDD 
va fi acordată doar pentru ambarcaţiuni ale căror 

motoare nu depăşesc o putere de 45 KW(maxim 60 de 
cai putere). 

~ 
(6) In baza cererii şi a documentelor anexate se va 
întocmi de către inspectorii ANPA o Notă de 
constatare pentru navele sau ambarcaţiunile nou 

a) cerere, în care se va menţiona zona de 
pescuit, numărul de pescari comerciali 
(conform atestatului de bord), tipul şi numărul 

uneltelor de pescuit; 
b) dovada plăţii tarifului de licenţiere, conform 
prevederilor legale în vigoare; 
c) copie de pe documentul de înmatriculare al 
navei sau al ambarcaţiunii de pescuit emis de 
Autoritatea Navală Română (ANR) şi 

prezentarea originalului pentru conformitate. 

(2) Licenţa de pescuit poate fi suspendată on 
retrasă prin decizie a preşedintelui ANPA, în 
baza constatărilor personalului cu drept de 
inspecţie şi control prevăzute la articolul 137 
aim . (1) sau (3) când nu mai sunt îndeplinite 
condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia. 

(3) Excluderea definitivă din Registrul navelor 
şi ambarcaţiunilor de pescuit se poate face la 
solicitarea propnetarului navei sau 
amb arc aţiunii de pescuit. 

(4) Cererile pentru obţinerea licenţei de pescuit 
comercial însoţite de documentele prevăzute la 
aim . (1) se depun la filialele regionale sau 
Direcţia politici şi inspecţii maritime ANPA de 
către proprietarul navei sau ambarcaţiunii sau 
împuternicitul legal al acestuia. 

(5) Licenţa de pescuit comercial pe teritoriul 
RBDD va fi acordată doar pentru ambarcaţiuni 

ale căror motoare nu depăşesc o putere de 45 
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intrate în Registrul navelor şi ambarcaţiunilor de 
pescuit, care atestă că nava sau ambarcaţiunea este 
echipată pentru desfăşurarea pescuitului comercial şi 

îndeplineşte condiţiile legale privind caracteristicile 
tehnice ale echipamentelor şi uneltelor admise la 
pescuit, după caz. 

~ 
(7) In cazul pierderii licenţei de pescuit comercial sau 
auxiliare pentru activitatea pescuitului comercial se 
depun la ANPA anunţul într-un ziar local cu 
declararea pierderii şi nulităţii documentului şi 

declaraţia pe proprie răspundere privind pierderea; 

(8) Pentru vizarea anuală a licenţei de pescuit 
comercial sau auxiliare pentru activitatea pescuitului 
comercial, proprietarul ambarcaţiunii sau 
împuternicitul legal al acestuia trebuie să depună la 
ANPA, contractul de comodat legal valabil încheiat 
între proprietar şi operator, după caz, copie atestat de 
bord al navei sau al ambarcaţiunii, cu valabilitate 
pentru anul in curs. 

~ 
(9) Inscrierea unor noi capacităţi de pescuit in 
Registrul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit se face 
in limita capacităţii existente. 

(10) Excluderea definitivă din Registrul navelor şi 

ambarcaţiunilor de pescuit se face la solicitarea 
proprietarului sau când nava sau ambarcaţiunea de 
pescuit nu a activat o perioadă mai mare de un an 
calendaristic de la eliberarea sau vizarea licenţei de 
pescuit comercial, dacă proprietarul nu depune la 
ANPA in termenul respectiv o comunicare în scris 

KW(maxim 60 de cai putere). 

~ 
(6) In baza cererii şi a documentelor anexate se 
va întocmi de către inspectorii ANPA o Notă de 
constatare pentru navele sau ambarcaţiunile nou 
intrate în Registrul navelor şi ambarcaţiunilor 

de pescuit, care atestă că nava sau 
ambarcaţiunea este echipată pentru desfăşurarea 

pescuitului comercial şi îndeplineşte condiţiile 

legale privind caracteristicile tehnice ale 
echipamentelor şi uneltelor admise la pescuit, 
după caz. 

(7) În cazul pierderii licenţei de pescuit 
comercial sau auxiliare pentru activitatea 
pescuitului comercial se depun la ANPA 
anunţul într-un ziar local cu declararea pierderii 
şi nulităţii documentului şi declaraţia pe proprie 
răspundere privind pierderea; 

(8) Pentru vizarea anuală a licenţei de pescuit 
comercial sau a licenţei pentru activităţi 

auxiliare pescuitului comercial, proprietarul 
ambarcaţiunii sau împuternicitul legal al 
acestuia trebuie să depună la ANPA, contractul 
de comodat legal valabil încheiat între 
proprietar şi operator, după caz, copie atestat de 
bord al navei sau al ambarcaţiunii, cu 
valabilitate pentru anul în curs. 

(9) Îiiscrierea unor noi capacităţi de pescuit în 
Registrul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit 
se face în limita capacităţii existente. 
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în habitatele acvatice naturale, cu excepţia 

perimetrului RBDD, permisul de pescuit comercial şi 

autorizaţia de pescuit comercial se emit şi se 
eliberează de ANPA prin filialele regionale ANPA sau 
Direcţia pentru politici şi inspecţii maritime, în baza 
procedurilor aprobate prin decizie a preşedintelui 

ANPA. 

(2) Pentru desfăşurarea activităţii de pescuit comercial 
în perimetrul RBDD, permisul de pescuit comercial şi 

autorizaţia de pescuit comercial se emit şi se 
eliberează de ARBDD, in baza procedurilor aprobate 
prin decizie a guvernatorului ARBDD. 

. 

60. Art. 61 
(1) Pentru eliberarea permisului de pescuit comercial, 
solicitanţii trebuie să depună, după caz, la sediul 
ARBDD sau la filialele regionale ANPA sau Direcţia 

pentru politici şi inspecţii maritime următoarele 

documente: 
a) cerere; 
b) două poze tip paşaport; 

C) copie de pe buletinul/cartea de identitate; 
d) dovada plăţii tarifului de eliberare a 

permisului, conform prevederilor legale în vigoare; 
e) copie de pe diploma/certificatul de atestare 

profesională pentru pescuit în scop comercial; 
f) cazier judiciar din care să reiasă că 

solicitantul nu a fost condamnat sau sancţionat penal 
pentru infracţiuni la legea pescuitului. 

(2) Permisul de pescuit comercial este un document 
individual si netransmisibil. 

Nemodificat 
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(3) Pentru vizarea anuală a permisului de pescuit 
comercial solicitantul trebuie să depună următoarele 

documente: 
a) permisul de pescuit în original; 
b) copie de pe buletinul sau cartea de 

identitate; 
c) declaraţie pe propria răspundere din care să 

reiasă că solicitantul nu a fost condamnat sau 
sancţionat penal pentru infracţiuni la legea pescuitului 
şi că nu este în perioada de suspendare sau 
condamnare pentru abateri la legea pescuitului 
conform hotărârilor judecătoreşti definitive. 

(4) Tariful pentru eliberarea permisului de pescuit 
comercial este de 300 LEI si are valabilitatea de un an 
de zile. 

61. Art. 62 
(1) Autorizaţia de pescuit comercial în habitatele 
acvatice naturale din ariile naturale protej ate are 
caracter temporar, se eliberează anual de ARBDD sau 
ANPA, după caz, şi conţine date referitoare la 
identificarea navelor sau ambarcaţiunilor de pescuit, la 
perioada de valabilitate, la zona sau tronsonul de 
pescuit, cota alocată pe specii, punctele de debarcare 
sau acostare, centrele de primă vânzare, datele de 
identificare a pescarilor comerciali pe ambarcaţiuni de 
pescuit. . 

(2) Modelul autorizaţiei de pescuit comercial, modelul 
autorizaţiei de pescuit calcan şi modelul autorizaţiei 

de recoltare moluşte şi crustacee pentru desfăşurarea 

Nemodificat 
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activităţii de pescuit comercial în habitatele acvatice 
naturale din rnediul acvatic, sau în perimetrul RBDD, 
va fi st:abilit p in ordin comun al ministrului 
agricuiturii si dezvoitării rurale şi al ministrului 
m:ediului. 

(3) Recoltarea man 4aiă a rnoluştelor şi crustaceelor se 
va reYaliza cu scafandrii atexstati în baza autorizatiei de > > 
recoltare mo 'uste şi cru.stacee acordată persoanelor 
juridice solicitante de auHtorizaţie. 

(4) Tarl l lncasat din ellberare permise de pescuit 
cofl ercial, licenţe pen r , pescuitul comercial şi 
a~ ~, ~torizaţii de pescuit se face venit la bugetul de stat, 
din care se vor aloca 35% p entru P ro gramul 
1Vlult.ianual pentru Repopulări şi Populări de 
Susţinere, conform Anexei 9 din prezenta lege; 

62. Art. 63 
(1) Pei; tru eli r nerarea de către ARBDD sau ANPA a 
autorizaţiei de pescuit comercial sau a autorizaţiei de 
pescuit caican,, solicitanţii, pescari profesionişti 
perso.atne fi,zice autorizae sau asociaţii profesionale de 
profil ~, ~ebui,e s,ă depună urn ătoarele documente: 

~ a cerere-tip, în care se vor menţiona zona de 
pescuit, punctele de acostare solicitate sau punctele de 
de ̀ arcare şi centrele de primă vânzare aflate în 
administrare proprie sau folosite în baza unor 
contracte de prestări servicii încheiate cu deţinători de 
puncte de debarcare şi centre de primă vânzare; 

b) dowada plăţii tarifului de autorizare, 
conform prevederi or legale în vigoare; 

c) ta'bel nominal cu pescarii comerciali, după 

Nemodificat 
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caz, copii ale permiselor de pescuit comercial şi copii 
ale licenţ.elor de pescuit valabile pentru anul în curs; 

d) tabel cu numărul şi tipul uneltelor de 
pescuit; 

e) copie de pe certificatul de înmatriculare 
eniis de oficiul registrului comerţului pentru persoana 
fizică autorizată sau membrii asociaţiei profesionale 
de profll cu object de activitate pescuitul comercial 

, care solicită autorizaţie de pescuit comercial; 
f) certificat de înregistrare în registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz; 
g) declaraţie pe propria răspundere din care să 

reiasă că solicitantul nu a fost condamnat sau 
sancţionat penal pentru infracţiuni la legea pescuitului 
si că nu este în perioada de suspendare sau 
condanuare pentru abateri la legea pescuitului 
conform hotărârilor judecătoreşti definitive. 

(2) Tarifele pentru eliberarea autorizaţiei de pescuit 
con] ercial sau pentru recoltarea moluştelor şi 

crustaceeaunt următoarele: 

a) pentru o cotă alocată pe an de până la 2 
tone: 5 00 RON; 

b) pentru o cotă alocată pe an între 2-5 tone: 
1250 RON; 

c) pentru o cotă alocată pe an între 5- 10 tone: 
, 3 750 LEI; 

d) pentru o cotă alocată pe an între 10- 30 
ton«e:, 10000 LEI; 

e) pentru o cotă alocată pe an între 30 - 100 
tune: ~~~e: 32500  LEI; 

~ pentru o cotă alocată pe an între 100 - 200 
tore: 75000 LEI; 
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g) pentru o cotă alocată pe an mai mare de 200 
tone: 125000 LEI; 

(3) Tariful prevăzut la aim . (2) este perceput de către 
ANPA sau ARBDD, după caz, şi se face venit la 
bugetul de stat, din care se vor aloca 35% pentru 
Programul Multianual pentru Repopulări şi Populări 
de Susţinere, conform Anexei 9 din prezenta lege; 

63. Art. 64 
(1) Pentru obţinerea autorizaţiei de recoltare moluşte 

şi crustacee se vor prezenta următoarele documente: 
a) cerere tip; 
b) dovada plăţii tarifului de autorizare, 

conform prevederilor legale în vigoare; 
c) tabel nominal cu scafandrii atestaţi şi copii 

ale atestatelor de scafandri; 
d) copie certificat de înmatriculare emis de 

Oficiul Registrului Comerţului pentru persoana 
juridică solicitantă a autorizaţiei; 

e) document de furnizare informaţii de bază 

emis de Oficiul Registrului Comerţului care atestă că 
persoana juridică nu are activitatea suspendată sau 
închi s ă; 

f) copia contractului de prestări servicii cu un 
port sau un punt de deb arc are ş i cu un c entru de 
primă vânzare, după caz, în situaţia în care solicitantul 
autorizaţiei nu deţine un port sau un punct de 
debarcare şi centru de primă vânzare propriu; 

g) declaraţie pe proprie răspundere din care să 

reiasă că solicitantul nu are interdicţie prevăzută de 
lege privind desfăşurarea activităţii de pescuit 
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comercial; 

64. Art. 65 
(1) Nava sau ambarcaţiunea auxiliară poate remorca 
ambarcaţiuni de pescuit comercial, poate transporta 
peştele şi alte vieţuitoare acvatice pescuite de nave sau 
ambarcaţiuni de pescuit comercial sau recoltate 
manual cu scafandrii din apele teritoriale ale Mării 

Negre, poate transporta părţi componente ale uneltelor 
staţionare de pescuit comercial şi anexele acestora sau 
unelte de pescuit comercial. 

(2) Navele sau ambarcaţiunile auxiliare activităţii de 
pescuit comercial se folosesc pe baza licenţei şi a 
autorizaţiei de pescuit comercial eliberată navei sau 
ambarcaţiunii de pescuit comercial pe care aceasta o 
deserveste sau autorizatiei de recoltare moluste si , > > > 
crustacee. 

Nemodificat 

65. Art. 66 
(1) Uneltele folosite pentru activitatea de pescuit 
comercial vor Ii marcate, iar modul de marcare al 
acestora se stabilesc prin decizie a preşedintelui 

ANPA. 

(2) Codul uneltelor de pescuit Comercial este prevăzut 

la Anexa 4. 

(3) ANPA asigură confecţionarea, gestionarea şi 

evidenta si monitorizarea mărcilor. ~ , 

(4) Beneficiarii dreptului de pescuit comercial au 
obligaţia să achite contravaloarea mărcilor, să le 

Nemodificat 
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monteze pe uneltele de pescuit şi să asigure prezenţa 
acestora pe unelte in toată perioada desfăşurării 
activităţii de pescuit in scop comercial. 

(5) Uneltele identificate de personalul cu drept de 
inspecţie şi control ca neavând montate mărci sunt 
retrase de la pescuit, aplicându-se prevederile legale în 
vigoare. 

(6) Pentru RBDD nu se eliberează mărci pentru setci 
in derivă. 

66. Art. 67 
(1) Permisele şi autorizaţiile de pescuit comercial 
eliberate de ARBDD pot fi suspendate sau retrase, 
prin decizie a guvernatorului ARBDD, la propunerea 
personalului propriu Cu drept de inspecţie şi control şi 

a instituţiilor sau persoanelor abilitate cu drept de 
inspecţie şi control prevăzute la art. 137 aim . (1) şi 

(3). 

(2) Licenţele de pescuit comercial, autorizaţiile de 
pescuit comercial, autorizaţiile de pescuit calcan şi 

autorizaţiile de recoltare moluste si crustacee si 
> > > , 

permisele de pescuit comercial eliberate de ANPA pot 
fi suspendate sau retrase prin decizie a preşedintelui 
ANPA, la propunerea personalului propriu Cu drept de 
inspecţie şi control şi a instituţiilor sau persoanelor 
abilitate cu drept de inspecţie şi control prevăzute la 
art. 63 aim . (1) şi (3). 

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi aplicate 
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. 

din oficiu în situaţia în care o navă de pescuit este 
surprinsă cu licenţa de pescuit comercial suspendată, 

retrasă, sau perioada de valabilitate a acesteia este 
expirată. 

(4) Navele şi ambarcaţiunile dotate cu motoare 
electrice beneficiază de o reducere de 50% din tarifele 
prevăzute pentru emiterea licenţei de pescuit 
comercial, a autorizaţiei de pescuit comercial şi a 
permisului de pescuit comercial. 

67. Art. 68 ~ 
(1) In situaţia în care este necesară limitarea efortului 
de pescuit sau măsuri specifice de conservare, Agenţia 

Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură poate 
condiţiona exercitarea activităţii de pescuit prin 
atribuirea cotelor stabilite prin studii ştiinţifice şi 

eliberarea unei autorizaţii de pescuit, cu caracter 
temporar, complementară licenţei de pescuit, şi care 
va trebui să fie tinută la bord. ~ 

(2) Autorizaţia de pescuit conţine date referitoare la 
identificarea navei sau ambarcaţiunii, la perioada de 
valabilitate, la zona de pescuit, la modalitatea de 
pescuit şi la cota alocată pe specii. 

~ 
(3) In termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, prin ordin comun al MADR şi MMAP, 
se stabilesc conditiile de atribuire si modelul > > 
autorizaţiilor de pescuit, la propunerea Agenţiei 

Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. 

Nemodificat 

78 



68. Art. 69 ~ 
Incepând cu 01 ianuarie 2023, se interzice pescuitul 
comercial pe apele interioare, cu următoarele excepţii: 

a) fluviului Dunărea, de la kilometrul 140 la 
kilometrul 1075; 

b) râul Prut; 
C) Delta Dunării. 

Nemodificat 

69. Subcapitolul V. 
Pescuitul în scop ştiinţific 
Art. 70 
(1) Pescuitul ştiinţific al resurselor acvatice Vii, Cu 

scop de cercetare, monitorizare sau formare, in 
habitatele piscicole naturale, poate fi efectuat in baza 
unei autorizaţii speciale de pescuit in sCop Ştlllltlflc, 

netransmisibilă, eliberată de Agenţia Naţională pentru 
Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare 
Agenţie, către entităţile de drept public şi privat din 
sistemul national de cercetare-dezvoltare si alte ~ , 
instituţii sau forme de organizare care desfăşoară 

activităti relevante in domeniul studiului resurselor ~ 
acvatice vii, care au ca objective: 

a) cunoaşterea biologiei, etologiei şi 

diversităţii structurii, funcţionabilităţii şi 

productivităţii din ecosistemele acvatice; 
b)evaluarea impactului produs de pescuit, 

acvacultură sau de alte activităţi antropic e asupra 
ecosistemelor acvatice; 

c) identificarea de noi zone şi resurse acvatice 
vii de interes pentru exploatare; 

d identificarea de zone sau vietuitoare acvatice ~ 
care necesită protecţie şi conservare; 
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e) monitorizarea şi cercetarea speciilor de peşti 

sau vietuitoare acvatice în habitatele acvatice naturale ~ 
f) activităţi de formare specifice 

(2) Periodic, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, în colaborare cu instituţii de cercetare, 
organizaţii şi cu Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 

Acvacultură, stabileşte strategia şi obiectivele 
cercetării în domeniul pescăresc. 

70. 

Art. 71 ~ 
(1) In vederea obţinerii autorizaţiei speciale de pescuit 
în scop ştiinţific, entităţile depun la Agenţia Naţională 

pentru Pescuit şi Acvacultură, o cerere însoţită de 
copii după următoarele documente: 

a) documentele în baza căruia funcţionează din 
care să reiasă că are în obiectul de activitate cercetarea 
ştiinţifică, o copie a certificatului de înregistrare 
fiscală, adresa, numerele de telefon şi fax, adresa de 
e-mail; 

b) extrasul din planul de cercetare sau, după 

caz, din proiect sau din contractul de prestări servicii, 
care să prevadă activitatea de cercetare, monitorizare 
sau formare, care corespund obiectivelor din domeniul 
evaluării resurselor acvatice vii, pescuitului şi 

acvaculturii; 
c) regulamentul de de s făşurare a p e s cuitului în 

scop ştiinţific, elaborat de fiecare entitate; 
d) declaraţie pe propria răspundere a 

Articolul 71 se modifică şi se completează şi 

va avea următorul cuprins: 
(1) In vederea obţinerii autorizaţiei speciale de 
pescuit în scop ştiinţific, entităţile depun la 
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 

Acvacultură, o cerere însoţită de copii după 

următoarele documente: 
a) documentele în baza căruia 

functionează din care să reiasă că are în obiectul , _ 
de activitate cercetarea ştiinţifică, o copie a 
certificatului de înregistrare fiscală, adresa, 
numerele de telefon şi fax, adresa de e-mail; 

b) extrasul din planul de cercetare sau, 
după caz, din proiect sau din contractul de 
prestări servicii, care să prevadă activitatea de 
cercetare, monitorizare sau formare, care 
corespund obiectivelor din domeniul evaluării 

resurselor acvatice vii, pescuitului şi 

acvaculturii; 
c) regulamentul de desfăşurare a 

pescuitului în scop ştiinţific, elaborat de fiecare 
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reprezentantului legal, privind obligaţia de a transmite 
Agenţiei, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare 

de la expirarea valabilităţii autorizaţiei de pescuit în 
scop ştiinţific, o sinteză care să cuprindă activităţile 

desfăşurate, stadiul resurselor acvatice vii şi 

rezultatele obţinute ca urmare a practicării pescuitului 
in scop ştiinţific care certifică realizarea temei de 
cercetare; 

e) lista cu responsabilii tematicii, temei, 
proiectului sau contractului de prestări servicii de 
cercetare, monitorizare sau formare, personalul de 
specialitate implicat în cercetare, monitorizare sau 
formare, navele sau ambarcaţiunile, uneltele şi 

metodele folosite la pescuitul ştiinţific şi, după caz, 
pescari care participă la activitatea de pescuit in scop 
ştiinţific; 

f) documente suport din care să reiasă 

experienţa specifică a solicitantului autorizaţiei 

speciale de pescuit în scop ştiinţific; 

g) în c azul in care activitatea de pescuit  în s c op 
ştiinţific este practicată cu pescari profesionişti se va 
ataşa diploma sau certificatul de formare profesională 

în domeniul pescuitului sau, dacă serviciile de pescuit 
ştllntlflc sunt externalizate, contractul de prestări 

servicii încheiat între titularul autorizaţiei speciale de 
pescuit in scop ştiinţific şi pescar; 

h) pentru speciile protejate şi strict protejate, 
care necesită capturare şi manipulare, nu identificare, 
o copie după Ordinul de derogare, conform 
prevederilor art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protej ate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi 

entitate; 
d) declaraţie pe propria răspundere a 

reprezentantului legal, privind obligaţia de a 
transmite Agenţiei, în termen de maximum 30 
de zile lucrătoare de la expirarea valabilităţii 

autorizaţiei de pescuit în scop ştiinţific, o 
sinteză care să cuprindă activităţile desfâşurate, 

stadiul resurselor acvatice vii şi rezultatele 
obţinute ca urmare a practicării pescuitului în 
scop ştiinţific care certifică realizarea temei de 
cercetare; 

e) lista cu responsabilii tematicii, temei, 
proiectului sau contractului de prestări servicii 
de cercetare, monitorizare sau formare, 
personalul de specialitate implicat în cercetare, 
monitorizare sau formare, navele sau 
ambarcaţiunile, uneltele şi metodele folosite la 
pescuitul ştiinţific şi, după caz, pescari care 
participă la activitatea de pescuit în scop 
ştiinţific; 

f) documente suport din care să reiasă 

experienţa specifică a solicitantului autorizaţiei 

speciale de pescuit în scop ştiinţific; 

g) în cazul în care activitatea de pescuit 
în scop ştiinţific este practicată cu pescari 
profesionişti se va ataşa diploma sau certificatul 
de formare profesională în domeniul pescuitului 
sau, dacă serviciile de pescuit ştiinţific sunt 
externalizate, contractul de prestări servicii 
încheiat între titularul autorizaţiei speciale de 
pescuit în scop ştiinţific şi pescar; 

h) pentru speciile protejate şi strict 
protej ate, care necesită capturare şi manipulare, 
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completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
i) o copie a licenţei de pescuit în scop ştiinţific 

valabilă, dacă nava sau ambarcaţiunea are o lungime 
mai mare sau egală cu 6 metri şi este folosită in 
activitatea de pescuit în scop ştiinţific cu unelte din 
plasă; 

~ 
(2) In perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta 
Dunării" activitatea de pescuit in scop ştiinţific se 
desfăşoară şi în baza permisului de cercetare eliberat 
de Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta 
Dunării", conform prevederilor legale, tariful pentru 
eliberarea acestuia fund de 250 LEI. 

(3) Navele şi ambarcaţiunile Cu o lungime mai mare 
sau egală Cu 6 metri, folosite la pescuitul în scop 
ştiinţific Cu unelte din plasă, in baza unui document de 
proprietate, comodat sau de închiriere, se înscriu in 
Registrul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit şi 

primesc licenţă de pescuit în scop ştiinţific, tariful 
pentru emiterea acesteia fund de 500 LEI. 

(4) Pentru desfăşurarea activităţii de pescuit ştiinţific, 

nava sau ambarcaţiunea de pescuit comercial va fu 
radiată din Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de 
pescuit comercial şi va fu înscrisă în Fişierul navelor şi 

ambarcaţiunilor de pescuit ştiinţific, licenţa de pescuit 
comercial fund suspendată şi înlocuită cu licenţa de 
pescuit în scop ştiinţific. 

(5) Documentaţiile necesare înscrierii navelor sau 
ambarcaţiunilor în Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor 

nu identificare, o copie după Ordinul de 
derogare, conform prevederilor art. 38 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 
privind regimul ariilor naturale protej ate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi 

faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 49/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

i) o copie a licenţei de pescuit în scop 
şti.inţific valabilă, dacă nava sau ambarcaţiunea 

are o lungime mai mare sau egală cu 6 metri şi 

este folosită în activitatea de pescuit în scop 
ştiinţific cu unelte din plasă; 

i) copie după autorizaţia pentru 
recoltare%apturare şi/sau acbiziţie şi/sau 

comercializare de specii de jloră şi faună 

sălbatice emisă în conformitate cu prevederile 
Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării 

durabile nr. 410/2010; 

AMENDAMENT MAI 

(2) În perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta 
Dunării" activitatea de pescuit în scop ştiinţific 

se desfăşoară şi în baza permisului de cercetare 
eliberat de Administraţia Rezervaţiei Biosferei 
„Delta Dunării", conform prevederilor legale, 
tariful pentru eliberarea acestuia fund de 250 
LEI. 

(3) Navele şi ambarcaţiunile cu o lungime mai 
mare sau egală cu 6 metri, folosite la pescuitul 
în scop ştiinţific cu unelte din plasă, în baza 
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de pescuit şi obţinerii licenţei de pescuit în scop 
ştiinţific se depun la sediul Direcţiei politici inspecţii 
maritime, serviciilor regionale sau punctelor de lucru 
din cadrul Agenţiei, după caz. 

(6) Modelul autorizaţiei şi al licenţei de pescuit în 
scop ştiinţific se va emite de către ANPA, prin decizia 
Presedintelui în termen de maxim 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi; 

(7) Beneficiarii autorizaţiei speciale de pescuit în scop 
ştiinţific pot folosi pentru pescuitul în scop ştiinţiflc 

un număr limitat de nave sau ambarcaţiuni de pescuit, 
dimensionat în funcţii de complexitatea temelor de 
cercetare stiintifică si de zonele in care se realizează 

, 

> > 

pescuitul in scop ştiinţific. 

(8) Cu eel puţin 24 de ore înainte de începerea 
activităţii de pescuit ştiinţific, beneficiarii autorizaţiei 

speciale de pescuit in scop ştiinţific, au obligaţia de a 
notifica Agenţia, specificându-se perioada pe zile şi 

ore, zona, nava sau ambarcaţiunea şi personalul care 
va participa în cadrul activităţii de pescuit în scop 
ştiinţific. 

(9) Personalul cu atribuţii de inspecţie şi control din 
cadrul Agenţiei controlează prin sondaj modul în care 
se desfăşoară activităţile de pescuit in scop ştiinţific şi 

supraveghează în mod obligatoriu operaţiunile de 
marcare sau cipare, inclusiv eliberarea în mediul 
natural a exemplarelor de peşti din speciale strict 
protej ate, pentru care există derogare derogare, 
conform prevederilor art. 38 din Ordonanţa de urgenţă 

unui document de proprietate, comodat sau de 
închiriere, se înscriu în Registrul navelor şi 
ambarcaţiunilor de pescuit şi primesc licenţă de 
pescuit în scop ştiinţific, tariful pentru emiterea 
acesteia fund de 500 LEI. 

(4) Pentru desfăşurarea activităţii de pescuit 
ştiinpic, nava sau ambarcajiunea de pescuit 
comercial va fi radiată din Registrul navelor şi 

ambarcajiunilor de pescuit comercial şi va fi 
înscrisă în Registrul navelor şi 

ambarcajiunilor de pescuit ştiinjific, licenja de 
pescuit comercial /iind suspendată şi înlocuită 

cu licenja de pescuit în scop ştiinjific. 

(5) Documentaţiile necesare înscrierii 
navelor sau ambarcaţiunilor în Registrul 
navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit şi 

obţinerii licenţei de pescuit în scop ştiinţific 

se depun la sediul Direcţiei politici inspecţii 

maritime, serviciilor regionale sau punctelor 
de lucru din cadrul Agenţiei, după caz. 

(6) Modelul autorizaţiei şi al licenţei de pescuit 
în scop ştiinţific se va emite de către ANPA, 
prin decizia Preşedintelui în termen de maxim 
30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi; 

(7) Beneficiarii autorizaţiei speciale de pescuit 
în scop ştiinţific pot folosi pentru pescuitul în 
scop ştiinţific un număr limitat de nave sau 
ambarcaţiuni de pescuit, dimensionat în funcţii 
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a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protej ate 

(10) Notificarea personalului Agenţiei, Direcţiei 

inspecţje ape interioare sau Direcţiei politici şi 

inspecţii maritime, în funcţie de zona în care se 
desfăşoară activitatea de pescuit in scop ştiinţific, in 
vederea participării la operaţiunea de marcare sau 
cipare, respectiv eliberare in mediul natural a 
exemplarelor de peşti din speciile protejate şi strict 
protejate, se face de către responsabilul tematicii, 
temei, proiectului sau contractului de prestări servicii 
de cercetare, monitorizare sau formare, stabilindu-se 
un termen rezonabil pentru întâlnirea cu echipa de 
marcare sau cipare. 

(11) Prin excepţie de la prevederile aim . (10), 
operaţiunea de marcare sau cipare, inclusiv eliberarea 
în mediul natural a exemplarelor de peşti din speciile 
strict protejate, se poate efectua fâră participarea 
personalului Agenţiei, în cazuri excepţionale, când 
personalul de cercetare constată că, din motive bine 
întemeiate, sănătatea şi viaţa exemplarelor capturate, 
marcate sau cipate ar putea fi pusă in pericol, motivele 
fund consemnate într-un raport care va fu anexat 
procesului-verbal de capturare, marcare, cipare şi 

eliberare; 

~ 
(12) In cazul menţionat la aim . (11), beneficiarul 
autorizaţiei de pescuit in scop ştiinţific este obligat să 

filmeze operaţiunea de marcare sau cipare, inclusiv 
eliberarea în mediul natural a exemplarelor de peşti 

din speciile strict protej ate jar fjşierul media se va 

de complexitatea temelor de cercetare ştiinţif'ică 

şi de zonele în care se realizează pescuitul în 
scop ştiinţific. 

(8) Cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea 
activităţii de pescuit ştllnţlflc, beneficiarij 
autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific, 

au obligaţia de a notifica Agenţia, specificându-
se perioada pe zile şi ore, zona, nava sau 
ambarcaţiunea şi personalul care va participa în 
cadrul activităţii de pescuit în scop ştiinţific. 

(9) Personalul cu atrjbuţii de inspecţie şi control 
din cadrul Agenţiei controlează prin sondaj 
modul în care se desfăşoară activităţile de 
pescuit în scop ştjinţific şi supraveghează în 
mod obligatoriu operaţiunile de marcare sau 
cipare, inclusiv eliberarea în mediul natural a 
exemplarelor de peşti din speciile strict 
protej ate, pentru care există derogare derogare, 
conform prevederilor art. 38 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protej ate 

(10) Notificarea personalului Agenţiei, Direcţiei 

jnspecţie ape interioare sau Direcţiei politici şi 

jnspecţii maritime, în funcţie de zona în care se 
desfăşoară activitatea de pescuit în scop 
ştiinţific, în vederea participării la operaţiunea 

de marcare sau cipare, respectiv eliberare în 
mediul natural a exemplarelor de peşti din 
speciile protej ate şi strict protej ate, se face de 
către responsabilul tematicii, temei, proiectului 

84 



transmite în format electronic Agenţiei, împreună cu 
raportul şi procesul-verbal, în termen de maximum 24 
de ore de la finalizarea operaţiunii; 

(13) Ambarcaţiunile de pescuit în ` scop ştiinţjfic 
implicate în activitatea de capturare a speciilor 
protej ate şi strict protej ate pleacă şi se întorc de la 
pescuit din aceeaşi locaţie, aceasta fund comunicată 
Agenţiei odată cu notificarea menţionată aim . (10). 

~ 
(14) In cazul în care pescuitul în scop ştiinţific se 
desfăşoară cu unelte tip plasă, Agenţia va elibera 
beneficiarului mărci pentru uneltele de pescuit folosite 
pentru pescuitul în scop ştiinţifjc; 

(15) Beneficiarii autorizaţiei de pescuit în scop 
ştiinţific, au obligaţia să pună la dispoziţia Agenţiei 
datele ştiinţifice (măsurători biometrice, efortul de 
pescuit, zona etc.) rezultate în urma pescuitului în 
scop ştiinţific, la cerere, cu scop de a îmbunătăţii 
managementul resursei acvatice vii şi fără drept de 
publicare; 

sau contractului de prestări servicii de cercetare, 
monitorizare sau formare, stabilindu-se un 
termen rezonabil pentru întâlnirea cu echipa de 
marcare sau cipare. 

(11) Prin excepţje de la prevederile aim . (10), 
operaţiunea de marcare sau cipare, inclusiv 
eliberarea în mediul natural a exemplarelor de 
peşti din speciile strict protej ate, se poate 
efectua fâră participarea personalului Agenţiei, 
în cazuri excepţionale, când personalul de 
cercetare constată că, din motive bine 
întemeiate, sănătatea şi viaţa exemplarelor 
capturate, marcate sau cipate ar putea fi pusă în 
pericol, motivele fund consemnate într-un 
raport care va fu anexat procesului-verbal de 
capturare, marcare, cipare şi eliberare; 

~ 
(12) In cazul menţionat la aim . (11), 
beneficiarul autorizaţiei de pescuit în scop 
ştiinţific este obligat să filmeze operaţiunea de 
marcare sau cipare, inclusiv eliberarea în 
mediul natural a exemplarelor de peşti din 
speciile strict protej ate jar fjşierul media se va 
transmite în format electronic Agenţiei, 
împreună cu raportul şi procesul-verbal, în 
termen de maximum 24 de ore de la finalizarea 
op eraţiunii; 

(13) Ambarcaţiunile de pescuit în scop ştiinţific 
implicate în activitatea de capturare a speciilor 
protej ate şi strict protej ate pleacă şi se întorc de 
la pescuit din aceeaşi locaţie, aceasta fund 
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comunicată Agenţiei odată cu notificarea 
menţionată aim . (10). 

(14) In cazul în care pescuitul in scop ştiinţific 

se desfăşoară cu unelte tip plasă, Agenţia va 
elibera beneficiarului mărci pentru uneltele de 
pescuit folosite pentru pescuitul in scop 
ştiinţific; 

(15) Beneficiarii autorizaţiei de pescuit in scop 
ştiinţific, au obligaţia să pună la dispoziţia 

Agenţiei datele ştiinţifice (măsurători 

biometrice, efortul de pescuit, zona etc.) 
rezultate în urma pescuitului in scop ştiinţific, la 
cerere, cu scop de a îmbunătăţii managementul 
resursei acvatice vii şi fără drept de publicare; 

71. Art. 72 
(1) Titularul autorizaţiei speciale de pescuit în scop 
ştiinţific eliberează ordine de serviciu sau, după caz, 
ordinele de începerea/notele de comandă pentru 
executarea prevederilor din contractul de prestări 

servicii, personalului sau pescarilor implicaţi în 
practicarea pescuitului in scop ştiinţific; 

(2) Titularul autorizaţiei speciale de pescuit în scop 
ştiinţific este obligat să facă instructajul pescarilor 
implicaţi în activitatea de pescuit în scop ştiinţific cu 
privire la normele etice ale cercetării ştiinţifice şi a 
regulamentului de pescuit în scop ştiinţific sau, după 

caz, să stipuleze clar în contractul de prestări servicii 
condiţiile de practicare a pescuitului în cop ştiinţific; 

La articolu172 alineatul (6) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
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(3) Pescuitul în scop ştiinţific se exercită strict în 
prezenţa personalului de cercetare desemnat de către 

titularul autorizaţiei speciale de pescuit în scop 
ştiinţific; 

(4) Responsabilul tematicii, temei, proiectului, 
contractului de prestări servicii, de cercetare, 
monitorizare sau formare este răspunzător de 
activitatea personalului de cercetare şi a pescarilor 
implicaţi în activitatea de pescuit în scop ştiinţific; 

(5) Exemplarele de peşti sau alte vieţuitoare acvatice, 
obţinute în urma practicării pescuitului în scop 
ştiinţific nu fac obiectul comercializării; 

(6) Păstrarea fâră drept sau comercializarea speciilor 
protej ate de peşti, provenite din pescuitul în scop 
ştiinţific, reprezintă faptă agravantă; 

(7) Responsabilul tematicii, temei, proiectului, 
contractului de prestări servicii, de cercetare, 
monitorizare sau formare şi personalul implicat 
trebuie să asigure toate condiţiile necesare pentru ca 
exemplarele pescuite în scop ştiinţific să nu fie rănite 

sau vătămate în timpul măsurătorilor şi se vor asigura 
condiţii care să permită păstrarea acestora în stare vie, 
pe tot parcursul procesului de cercetare şi 

monitorizare sau formare; 

(8) Pentru speciile protej ate de peşti aflate în perioada 
de reproducere, se vor asigura condiţii suplimentare de 
protecţie, manipularea exemplarelor trebuie să fie non 

(6) Păstrarea fără drept sau comercializarea speciilor 
protej ate de peşti, provenite din pescuitul in scop 
ştiinţific este interzisă; 
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invazivă pentru a se evita oricare element generator de 
stres; 

(9) Exemplarele pescuite în scop ştiinţific se vor 
elibera în eel mai scurt timp înapoi în mediul acvatic; 

(10) Exemplarele pescuite în scop ştiinţific, pentru 
care sunt necesare analize suplimentare în laboratoare 
de specialitate se vor transporta către aceste puncte 
doar cu notificarea prealabilă ANPA şi de asemenea 
titularul autorizaţiei speciale va întocmi un document 
special de însoţire a acestor exemplare 

(11) Pentru activităţile de formare, titularul 
autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific va 
înştiinţa ANPA cu privire la cursanţii care participă la 
această activitate; 

72. Art. 73 
(1) Autorizaţia specială de pescuit în scop ştiinţific se 
eliberează pentru o perioadă de eel mult un an 
calendaristic, în concordanţă cu tematica, tema, 
proiectul sau contractul de prestări servicii; 

(2) ANPA va emite autorizaţia specială de pescuit în 
scop ştiinţific, în maxim 15 zile lucrătoare de la 
depunerea cererii de solicitare de eliberare a 
autorizaţiei conform prezentei legi; 

(3) Licenţa de pescuit în scop ştiinţific are valabilitate 
4 ani şi se vizează anual 

Nemodifi cat 
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(4) Beneficiarii autorizaţiei de pescuit în scop ştiinţific 

care nu respectă obligaţiile prezentei legii, nu vor mai 
putea obţine autorizaţie de pescuit în scop ştiinţific la 
următoarea solicitare; 

(5) Licenţele şi autorizaţiile de pescuit în scop 
ştiinţific emise anterior intrării în vigoare a prezentei 
legi îşi păstrează valabilitatea până la data expirării 

valabilităţii. acestora; 

~ 
(6) In 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi, MMAP are obligaţia să emită o procedura 
specifică de stabilire a derogărilor, de la măsurile de 
protecţie a speciilor strict protej ate sau privind 
utilizarea metodelor de capturare interzise, a speciilor 
de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, care fac obiectul 
cercetării, monitorizării sau formării prin pescuit în 
SCop ştllntlflc; 

(7) Tariful pentru eliberarea autorizaţiei de pescuit 
ştiinţific este de 250 LEI; 

73. Art. 74 
(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
dezvoltă colaborarea şi iniţiază proiecte de convenţii 

şi acorduri internaţionale privind: 
a) pescuitul şi exploatarea durabilă a resurselor 

acvatice vii din Marea Neagră; 

b) accesul navelor româneşti de pescuit în alte 
zone ce prezintă interes, în vederea acoperirii 
deficitului de produse pescăreşti pe piaţa românească; 
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c) dezvo ltare a activităţilor de p e s cuit, 
acvacultură şi a schimburilor comerciale; 

d) evaluarea impactului activităţilor antropice 
asupra stării resurselor acvatice vii în context 
transfrontalier. 

e) armonizarea metodelor de monitorizare şi 

cercetare a vieţuitoarelor acvatice, in habitatele 
acvatice natural e; 

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale emite 
reglementări şi instrucţiuni pentru implementarea 
politicii comune a pescuitului. 

74. Art. 75 
În vederea efectuării studiilor stiintifice necesare , ~ 
pentru evaluarea stocurilor de peşti şi a altor 
vietuitoare acvatice cu distributie transfrontalieră in > > 
ape de interes internaţional, precum şi pentru 
dezvoltarea acvaculturii, autoritatea publică centrală 

care răspunde de pescuit şi acvacultură sprij ină şi 

încuraj ează activitatea entităţilor de drept public şi 

privat din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare şi 

alte instituţii sau forme de organizare care desfăşoară 

activităti relevante in domeniul studiului resurselor ~ 
acvatice vii, in cadrul obligaţiilor derivate din acorduri 
sau conven internationale la care România este > > 
parte. 

Nemodificat 

75. Art. 76 
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, cu 
sprij inul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, organizează manifestări şi întâlniri 
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internaţionale şi participă la cele organizate de entităţi 
şi organizaţii internaţionale specializate în domeniul 
pescuitului şi acvaculturii. 

76. Art. 77 

(1) Pentru a se asigura de respectarea legislaţiei în 
domeniul pescuitului, acvaculturii, procesării, 

transportului, comercializării produselor pescăreşti şi 

al altor activităţi conexe, Agenţia Naţională pentru 
Pescuit şi Acvacultură organizează acţiuni permanente 
de control şi inspecţie. 

(2) Persoanele supuse controlului au obligaţia să 

permită accesul la sediile şi sucursalele unităţilor 

controlate, la toate navele sau ambarcaţiunile de 
pescuit, uneltele şi instalaţiile de pescuit, fermele şi 

instalaţiile de acvacultură, construcţiile - anexe, 
mij loacele de transport, unităţile de procesare, 
comercializare şi alimentaţie publică şi să pună la 
dispoziţia personalului cu drept de inspecţie şi control 
toate documentele şi mij loacele necesare îndeplinirii 
funcţiei de inspecţie şi control şi totodată să furnizeze 
date statistice în conformitate cu activităţile prevăzute 

în programele statistice şi actele juridice comunitare în 
domeniul sectorului pescăresc. 

(3) Procedura de control şi procedura de inspecţie se 
stabilesc de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 

Acvacultură. 

Articolu177 se modifică si va avea următorul 
, 

cuprins: 

(1) Pentru a se asigura de respectarea legislaţiei 

în domeniul pescuitului, acvaculturii, 
procesării, transportului, comercializării 

produselor pescăreşti şi al altor activităţi 

conexe, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 

Acvacultură organizează acţiuni permanente de 
control şi inspecţie. 

(2) Persoanele supuse controlului au obligaţia 

să permită accesul la sediile şi sucursalele 
unităţilor controlate, la toate navele sau 
ambarcaţiunile de pescuit, uneltele şi instalaţiile 

de pescuit, fermele şi instalaţiile de acvacultură, 

construcţiile - anexe, mijloacele de transport, 
unităţile de procesare, comercializare şi 

alimentaţie publică şi să pună la dispoziţia 

personalului cu drept de inspecţie şi control 
toate documentele şi mij loacele necesare 
îndeplinirii funcţiei de inspecţie şi control şi 

totodată să furnizeze date statistice în 
conformitate cu activităţile prevăzute în 
programele statistice şi actele juridice 
comunitare în domeniul sectorului pescăresc. 
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(4) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură 

este autoritatea responabilă pentru coordonarea 
colectării şi certificării informaţiilor privind 
activităţile de pescuit şi pentru raportarea anuală şi 

transmiterea informaţiilor către Guvernul României, 
Comisia Europeană şi Agentia Comunitară pentru 
Controlul Pescuitului, instituită în conformitate Cu 
Regulamentul CE nr. 768/2005. Agenţia Naţională 

pentru Pescuit şi Acvacultură 

(5) Prin grija Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 

Acvacultură se va constitui un comitet consultativ 
format din câte un reprezentant al următoarelor 

institutii: ~ 
a) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 

Acvacultură; 

b) Administraţia Rezervaţia Biosfera Delta 

C) 

d) 
e) 
f) 

g) 

Dunării; 

Garda de Mediu; 
Inspectoratul General al Poliţiei Române; 
Poliţia Deltei; 
Poliţia de Frontieră; 

Jandarmeria Română. 

(3) Procedura de control şi procedura de 
inspecţie se stabilesc de către Agenţia Naţională 

pentru P e s cuit şi Acvacultură. 

(4) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 

Acvacultură este autoritatea responabilă 

pentru coordonarea colectării şi certificării 

informaţiilor privind activităţile de pescuit şi 

pentru raportarea anuală şi transmiterea 
informaţiilor către Guvernul României, 
Comisia Europeană şi Agentia Comunitară 

pentru Controlul Pescuitului, prevăzută de 
Regulamentul (UE) 2019/473 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 
19 martie 2019 privind Agenţia Europeană 

pentru Controlul Pescuitului. 

alin.(5) se elimină. 

92 



(6) Comitetul menţionat la aim . (5) se va întâlni o dată 

la cel mult două luni de zile pentru a stabili direcţiile 

şi obiectivele comune precum şi pentru planificarea 
strategică a activităţilor desfăşurate în scopul 
respectării prezentei legi. 

(7) Preşedintele ANPA convoacă, prin decizie, 
comitetul consultativ prevăzut la aim . (6) în cel mult 
30 de zile de la adoptarea prezentei legi. 

(8) Secretariatul va fi asigurat de către Agenţia 

Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, fiecare 
întâlnire având ca rezultat un proces-verbal ce va fi 
înaintat şi către MAI, MADR şi MMAP. 

(9) Instituţiile menţionate la aim . (5) vor stabili modul 
de organizare, conducere şi coordonare prin 
documente de colaborare interinstitutionale. ~ 

77. Capitolul V. 
Comercializarea vietuitoarelor acvatice ~ 
Art. 78 
(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la 
propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 

Acvacultură, stabileşte măsuri privind 
comercializarea, procesarea şi prelucrarea produselor 
obţinute din pescuit, în special pentru: 

a) respectarea standardelor de calitate a 
produselor pescăreşti pe toată durata procesului de 
comercializare, pentru a asigura transparenţa pe piaţă 

Si pentru a face posibilă informarea corespunzătoare a 
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consumatorilor, în special în ceea ce priveşte natura 
produsului; 

b) respectarea normelor privind 
comercializarea produselor rezultate din pescuit şi 
acvacultură, în concordanţă cu normele de conservare 
şi protecţie a resurselor acvatice vii; 

c) încuraj area şi sprijinirea procesării şi 
prelucrării produselor pescăreşti; 

d) îmbunătăţirea calităţii şi promovarea 
produselor pescăreşti; 

e) mărirea gradului de utilizare şi creştere a 
valorii adăugate a materiei prime obţinute prin pescuit. 

(2) Autorităţile publice locale pot organiza pieţe locale 
ale produselor pescăreşti, cu respectarea măsurilor 
privind comercializarea şi procesarea produselor 
obţinute din pescuit şi acvacultură stabilite de Agenţia 
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi alte 
organisme ale autorităţii publice centrale care răspund 
de pescuit. 

(3) Este interzisă comercializarea produselor obţinute 
din pescuit,, de once origi:ne sau provenie.nţă, a căror 
lung,ime on greutate ester n ai mică decăt cea prevăzută 
in reglementările in vigoare s,au al căror mod de 
obt'~ ere nu este în con~o ~ ~~tate cu no mm ele stabi ',~-~te , . - - . - 
on contra vine , ~~ormelor sanit, r-veterinare. 

~ 
(4) In scopul măririi gradului de utilizare a materiei 
prime Si de creştere a valorii, sunt incuraj ate şi 
spr ij inite de Guvej n act:ivitătil e de pescuit, 

(5) -M_  ăsuril_e de sprij inire sunt îndreptate in mod 
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special spre: 
a) diversificarea produselor; 
b) îmbunătăţ.irea calităţii produselor; 
c) introducerea de tehnologii noi; 
d) folosirea resurselor excedentare sau 

subutilizate; 
e) utilizarea subproduselor; 
f) încuraj area organizaţiilor profesion:ale şi 

interprofesionale; 
g) reducerea impactului asupra habitatelor 

acvatice natura e 

(6) Porturile sau punctele de debarcare Si centrele de 
pr: imă vânz.are care îndeplinesc condiţiile de 
funcţionare sunt nominalizate prin decizia 
Presedintelui ANPA. 

78. Art. 79 ~ 
In vederea nominalizării şi funcţionării, porturile şi 

punctele de debarcare trebuie să îndeplinească 

următoarele conditii: ~ 
a) să fie situat la malul apei la o distanţă 

corespunzătoare pentru a putea transporta peştele 

capturat în condiţii sanitar - veterinare optime; 
b) să fie prevăzute cu dotări care să permită 

acostarea navelor sau ambarcaţiunilor de pescuit şi 

descărcarea capturilor, precum şi utilităţile necesare 
bunei funcţionări; 

c) să . fie inscripţionate şi înregistrate sanitar- 
veterinar; 

d) să deţină dispozitive de cântărire a peştelui. 
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79. Centrele de primă vânzare 
Art. 80 ~ 
In vederea nominalizării şi funcţionării, centrele de 
primă vânzare trebuie să deţină: 

a) spaţiu frigorific refrigerare sau congelare 
pentru depozitarea cantităţilor de peşte şi produse din 
peşte nevândute în ziva primirii peştelui de la punctele 
de debarcare; 

b) dotări cu apă curentă, instalaţie pentru 
producere fulgi de gheaţă, dispozitive de cântărire, 

ambalaj e. 
C) să deţină înregistrare sanitar=veterinară; 

d) să afişeze program de funcţionare. 

e) să fie prevăzute Cu dotări care să permită 

acostarea navelor sau ambarcaţiunilor de pescuit şi 

descărcarea capturilor. 

Nemodificat 

80. Piata lacustră ~ 
Art. 81 
(l)Prin excepţie de la prevederile articolului 80, la 
nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale se pot 
organiza pieţe locale de peşte, care vor purta 
denumirea de pieţe lacustre, la care pot participa 
pescarii comerciali pentru a vinde capturile efectuate 
în aceeaşi zi. 

(2) Activitatea pieţelor lacustre se va desfăşura 

conform regulamentelor de organizare şi funcţionare 

aprobate la nivelul fiecărei unităţi administrativ-
teritoriale în parte. 

(3) Autorităţile publice locale care organizează pieţele 

lacustre au obligaţia de a transmite anual către ANPA 
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(2) Vânzarea peştelui va avea loc prin cântărire, 
fiecare comerciant fund obligat să aibă asupra sa 
cântare de măsurare a greutăţii. 

(3) Fiecare comerciant ce participă la o piaţă locală de 
peşte este obligat să afişeze la loc vizibil preţul şi 

specia peştelui comercializat precum şi numărul şi 

data eliberării permisului de pescuit comercial şi 
datele de identificare ale comerciantului. 

(4) Vânzarea efectivă a peştelui va putea avea loc 
direct din ambarcaţiunile pescarilor sau direct de pe 
pontoanele de acostare. 

(S) Peştele comercializat poate să fie refrigerat la 
temperaturi pozitive, fund interzisă comercializarea 
acestuia în pieţele lacustre după congelare sau în 
formă congelată. 

(6) Pescarii comerciali trebuie să completeze fişa de 
captură din ziva respectivă anterior momentului 
comercializării vieţuitoarelor acvatice în piaţa 

lacustră. 

(7) Datele din fişele de captură referitor la peştele 
destinat vânzării în pieţele lacustre se vor înscrie într-
un registru electronic de către ANPA sau se vor putea 
înscrie în mod direct de către pescari printr-o 
procedură ce urmează a fu stabilită de către MADR şi 

MMAP prin ordin comun în termen de 60 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi. 
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(8) Cantităiile de vieţuitoare acvatice destinate 
vânzării în pieţele lacustre care nu sunt vândute în 
ziva capturării vor putea fi vândute ulterior în centrele 
de primă vânzare sau utilizate în punctele 
gastronomice locale, în cazul în care pescarul 
comercial are un punct gastronomic local înregistrat şi 
avizat de către ANPA sau ARBDD, după caz. 

82. Art. 83 
(1) Activitatea din pieţele locale de peşte se va 
desfăşura in mod exclusiv in locuri amenaj ate de către 

autorităţile publice locale, conform regulamentelor 
adoptate de către acestea. 

(2) Transportul peştelui va fi permis pe raza localităţii 

in care pescarul comercial îi are domiciulul sau 
reşedinia, doar pe distanţa dintre punctul de debarcare 
şi piaţa locală de peşte. 

(3) Once persoană interesată va putea solicita 
pescarilor să prezinte permisul de pescuit comercial şi 

fişa de captură a pescarului. 

Nemodificat 

83. Art. 84 
(1) Personalul cu drept de inspecţie şi control din 
cadrul ANPA, şi din cadrul ARBDD, după caz, 
verifică periodic dacă porturile, punctele de debarcare, 
centrele de primă vânzare precum şi pieţele lacustre 
respectă condiţiile prevăzute de lege pentru 
funcţionare şi propune măsuri în consecinţă. 
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84. Art. 85 
(1) Capturile de peşte şi alte vieţuitoare acvatice sunt 
descărcate în porturile, punctele de debarcare sau 
punctele de acostare, după caz, unde se întocmeşte 
declaraţia de descărcare, al cărei model va fi stabilit 
prin ordin comun al MADR şi al MMAP. 

(2) Declaraţia de descărcare se completează de către 

proprietarul sau operatorul ambarcaţiunii de pescuit în 
trei exemplare, care sunt distribuite astfel: 

a) originalul - la portul sau punctul de 
debarcare sau centrul de primă vânzare, după caz; 

b) exemplarul al doilea - la ANPA sau 
ARBDD, după caz; 

c) exemplarul al treilea - rămâne la cotor, la 
ambarcaţiunea de pescuit 

(3) Modelul declaraţiei de descărcare va fi stabilit prin 
ordin al MADR. 

Nemodificat 

85. Art. 86 
(1) Transportul capturilor de peşte şi produse din peşte 

sau moluşte şi crustacee, de la portul, punctul de 
debarcare sau punctul de acostare la centrul de primă 

vânzare se face cu mijloace de transport specializate 
pentru peşte şi produse din peşte autorizate sanitar- 
veterinar. 

(2) Transportul se poate face pe apă cu nave sau 
ambarcaţiuni deţinătoare de autorizaţie, cu nave sau 
ambarcaţiuni auxiliare, sau pe uscat cu mijloace de 
transport specializate şi va fi însoţit de Nota de 
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transport. 

(3) Nota de transport se completează înainte de 
plecarea mij locului de transport de către proprietarul 
sau operatorul ambarcaţiunii sau reprezentantul 
punctului de debarcare, după caz, în 3 exemplare care 
sunt distribuite astfel: 

a) originalul - la Centrul de primă vânzare; 
b) exemplarul al doilea - la ANPA sau 

ARBDD; 
c) exemplarul al treilea - rămâne la cotor, la 

ambarcatiune. ~ 

(4) Modelul notei de transport va fi stabilit prin ordin 
al MADR. 

86. Art. 87 ~ 
(1) In centrele de primă vânzare care sunt 
nominalizate să funcţioneze, comercializarea peştelui 

şi produselor din peşte se face către persoane fizice 
autorizate sau persoane juridice autorizate care au ca 
obiect de activitate comercializarea peştelui şi a altor 
vietuitoare acvatice. ~ 

(2) Agentul economic care desfăşoară activitate de 
pescuit şi comercializare a peştelui sau administratorul 
centrului de primă vânzare au obligaţia întocmirii 
Notei de vânzare la fiecare livrare, cât şi transmiterii 
acestora la ANPA sau ARBDD până la data de 05 ale 
fiecărei luni, pentru luna precedentă. 

(4) Nota de vânzare se va întocmi în trei exemplare, 
care vor fi distribuite astfel: 
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a) originalul - la cumpărător; 

b) exemplarul al doilea - la ANPA sau 
ARBDD, după caz; 

c) exemplarul al treilea - rămâne la cotor, la 
centrul de primă vânzare; 

(S) Modelul notei de vânzare va fi stabilit prin ordin al 
MADR. 

- 

87. Art. 88 
(1) Colectarea peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice 
capturate în urma pescuitului comercial sau a 
recoltării manuale unde nu sunt condiţii de amplasare 
a punctelor de debarcare se face în punctele de 
acostare, jar transportul de la punctele de acostare la 
centrele de primă vânzare se face cu mijloace de 
transport specializate autorjzate sanjtar-vetennar. 

(2) Punctele de acostare sunt locurile din care navele 
sau ambarcaţiunile care deţin licenţă de pescuit pleacă 

la pescuit şi revin de la pescuit. Locaţia punctelor de 
acostare va fi comunicată în scris filialelor regionale 
sau Direcţiei politici şi inspecţii maritime ANPA sau 
ARBDD la eliberarea autorizatiei si on de câte on 

> > 

apar modificări. 

(3) Pe teritoriul RBDD punctele de acostare sunt 
admise numai în sezonul de pescuit la scrumbie. Prin 
excepţie, la solicitarea asociaţiilor de pescari legal 
constituite se admit puncte de acostare situate la o 
distanţă mai mare de 20 km de punctul de debarcare 
sau centrul de primă vânzare al asociaţiei, 

nominalizate de ARBDD şi aprobate de ANPA. 
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Transportul peştelui de la punctele de acostare la 
centrele de primă vânzare se face cu ambarcaţiuni de 
transport autorizate sanitar-veterinar. 

88. Capitolul VI. 
Pescuitul Comercial în Marea Neagră 

Art. 89 
(1) Perioada aferentă activităţilor de pescuit in Marea 
Neagră se calculează din momentul plecării navei sau 
ambarcaţiunii de pescuit din portul de bază spre zona 
de pescuit, până în momentul întoarcerii navei în 
portul de bază având recuperate uneltele folosite la 
pescuit, este multiplu de 24 de ore şi se exprimă în zile 
de activităţi de pescuit. 

(2) Pescuitul in Marea Neagră la scară redusă 

reprezintă pescuitul desfăşurat de către ambarcaţiuni 

cu lungime totală de până la 12 m şi care nu utilizează 

unelte tractate. 

Nemodificat 

89. Art. 90 
Sistemele de monitorizare prin satelit (VMS) şi de 
transmitere electronică a datelor trebuie să fie 
conectate in permanenţă în timpul cât nava se află în 
activitate pe mare. 

Nemodificat 

90. Art. 91 ~ 
Inainte cu două ore de a ieşi sau de a intra din mare, 
ambarcaţiunile sau navele de pescuit autorizate au 
obligaţia să anunţe inspectorul zonal ANPA. 
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91. Art. 92 
(1) ANPA ţine evidenţa tuturor ambarcaţiunilor de 
pescuit al calcanului şi rechinului prin completarea 
Re g-istrului de evidenţă în care se înscriu toate intrările 
si iesirile ambarcaţiunilor. 

> 

> > 

(2) Modelul registrului de evidenţă a navelor şi 

ambarcaţiunilor de pescuit va fi stabilit prin ordin 
comun al MADR si Ministerului Mediului.. 

, 

Nemodificat 

92. Art. 93 
(1) În timpul activităţii de pescuit comandanţii navelor 
de pescuit cu lungimi mai man i sau egale de 12 m au 
obligaţia de a completa zilnic Jurnalul de pescuit al 
Uniunii Europene aplicabil la Marea Neagră sau 
jirnalul  electronic de pescuit aflat la bord, în care este 
inclusă şi declaraţia de descărcare. 

(2) Modelul Jurnalului de pescuit al Uniunii Europene 
aplicabil la Marea Neagră va fi stabilit prin ordin 
comun al MADR şi MMAP. 
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93'. Art. 94 
(1) Jurnalul de pescuit este transmis în format 
electronic la ANPA după încheierea ultimei operaţiuni 

de pescuit şi înainte de intrarea în port pentru navele 
de pescuit cu o lungime totală de 12 m sau mai mare şi 

în format de hârtie, până în data de 5 a fiecărei luni 
pentru luna anterioară, pentru ambarcaţiunile mai mici 
de 12 m. 
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(2) Prin excepţie de la alin. (1), navele sau 
ambarc aţiunil e cu o lungime tot i,ă de până la 15 met, ;1 
care operează exclusiv în apele teritoriale ale statului 
menibru de pavilion sau n, ~;. e a~ ~'~ ă pke mare ,;, ~entru o 
perioadă mai lungă de 24 de ore mire momen t~ul 
plecă, ~ ii ş.i cel a1 întoarcerii în port jurnalul de pescuit 
se va , ~lanskmitc în format fizic; până la data de 5 a 
fiecărei luni pentru luna anterioară. 

94. Art. 95 
(1)  Conducătorii navelor de pescuit cu lun ~ _ i ;~ mai p g 
mici de 12 m au obhgaţia să co_ru, , leteze la î , to rcerea 
în port jurnalul de pescuit costier. 

(2) Modelul jurnalului de pescuit costier va fi stabilit 
prin ordin comun al MADR şi MMAP. 

(3) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi conducătorilor 
navelor de pescuit care utilizează unelte fixe de tip 
to ian. 

Ne u o'difkat 

95. Art. 96 
(1) Jurnalele de pescuit costier se completează în 2 
exemplare, care sunt distribuite astfel: 

a) originalul se depune la ANPA sau ARBDD, 
după caz, până în a 5-a zi a fiecărei luni; 

b) exemplarul al doilea va rămâne la cotor, la 
nava sau ambarcaţiunea de pescuit. 

Nemodificat 

96. Art. 97 
(1) Comandanţii navelor sau ambarcaţiunilor de 
pescuit cu o lungime totală mai mare sau egală de 12 
metri angaj aţi în activităţi de pescuit privind stocuri 
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care fac obiectul unui plan multianual şi care sunt 
obligaţi să înregistreze electronic datele din jurnalul 
de pescuit trebuie să notifice ANPA, cu cel puţin 2 ore 
înainte de ora estimată de sosire in port, următoarele 

informatii: ~ 
a) numărul de identificare externă a navei şi 

numele navei de pescuit; 
b) numele portului de destinaţie şi scopul 

escalei, cum ar fi debarcarea, transbordarea sau 
accesul la servicii; 

c) datele între care are loc ieşirea în larg şi 

zonele geografice relevante in care s-au efectuat 
capturi; 

d) data şi ora estimată a sosirii în port; 
e) cantităţile din fiecare specie înregistrate in 

jurnalul de pescuit; 
I) cantităţile din fiecare specie care vor fi 

debarcate sau transbordate; 

(2) Comandanţii navelor sau ambarcaţiunilor de 
pescuit calcan şi rechin trebuie să anunţe telefonic sau 
prin SMS cu cel puţin două ore înainte ora ieşirii la 
pescuit şi cu două ore înainte sosirea de la pescuitul 
calcanului. 

97. Art. 98 
(1) Navele sau amb arcaţiunile deţinătoare de 
autorizaţii de pescuit calcan au următoarele obligaţii: 

a) să respecte zona sau cota de pescuit alocată; 

b) să descarce peştele capturat în portul sau 
punctul de debarcare arondat şi să-1 transporte 
obligatoriu la centrul de primă vânzare arondat; 

c) să folosească unelte (setci) cu latura 

La art 98 aim . (1) lit. d) se modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
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ochiului egală sau mai mare de 200 mm (2a=400 mm). 
d) dimensiunea minimă pentru calcan la 

descărcare să fie de eel puţin 45 cm (măsurată de la 
vârful botului până la capătul cozii), în conformitate 
cu prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 
850/98 al Consiliului în ceea ce priveşte determinarea 
dimensiunii ochiurilor de plasă şi evaluarea grosimii 
firului plaselor de pescuit; 

e) să noteze în jumalul de pescuit data şi ora 
lansării şi virării setcilor de calcan şi rechin, poziţia 

(latitudinea, longitudinea, adâncimea) de instalare a 
uneltelor (setcilor) şi lungimea instalată a lavelor de 
setci, precum şi numărul de persoane implicate în 
astfel de activităţi; 

f) să respecte perioada de prohibiţie a 
pescuitului de calcan conform prevederilor 
regulamentelor europene în vigoare. 

g) să anunţe telefonic sau prin SMS cu cel 
puţin două ore înainte ora ieşirii la pescuit şi cu două 
ore înaintea sosirii de la pescuitul calcanului. 

h) în apele Uniunii Europene ale Mării Negre 
pescuitul se desfăşoară conform prevederilor 
Regulamentului anual (CE) de stabilire a 
posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse 
halieutice aplicabile în Marea Neagră. 

(2) Pentru capturile de calcan şi rechin la Marea 
Neagră, Jurnalului de pescuit se completează şi se 
transmite la ANPA în maxim 48 de ore de la 
descărcarea capturilor. 

(3) Toate capturile de calcan şi de rechin se 
înregistrează. 

d) dimensiunea minimă pentru calcan la 
descărcare să fie de eel puţin 45 cm (măsurată 

de la vârful botului până la capătul cozii), în 
conformitate cu prevederile art. 27 din 
Regulamentul (UE) 2019/1241 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 
privind conservarea resurselor piscicole şi 

protecţia ecosistemelor marine prin măsuri 

tehnice; 
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98. Art. 99 
Marja de toleranţă permisă în estimările înregistrate în 
jumalul de pescuit cu privire la cantităţile în 
kilograme de peşte şi alte vieţuitoare acvatice păstrate 

la bord este de maxim 10% pentru toate speciile. 

Nemodificat 

99. Art. 100 
Speciile de peşti, moluşte sau crustacee capturate la 
Marea Neagră sunt menţionate în jurnalele de pescuit 
utilizând codurile alocate fiecărei specii, conform 
Anexei 5. 
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100. 

Art. 101 
(1) Comandanţii navelor de pescuit au obligaţia de a 
semnala prezenţa delfinilor în zona de pescuit, prin 
completarea fişei de semnalare a delfinilor. 

(2) Metodologia de semnalare a capturilor de delfini 
va fi stabilită prin ordin comun al MADR şi MMAP. 

La art.101 după alin.(2) se introduce un non 
alineat, alin.(3) cu următorul cuprins: 

(3) Comandanţii navelor de pescuit an 
obligaţia de a declara capturile accidentale 
de mamifere acvatice, conform fişei 

prevăzute la Anexa 7, în maxim 48 de ore de 
la descărcarea capturilor. 

101. Capitolul VI. 
Măsuri de administrare si monitorizare a 
pescuitului 
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Subcapitolul I. 
Administrarea pescuitului 
Art. 102 
Atribuire a dreptului de pescuit  se face în b aza 
licenţelor emise de Agenţia Naţională pentru Pescuit 
şi Acvacultură şi a permiselor şi autorizaţiilor emise 
de către administratorul resurselor acvatice vii, după 

caz. 

102. Art. 103 
(1) Pentru îmbunătăţirea controlului activităţilor de 
pescuit şi exploatarea durabilă a resursei, Agenţia 

Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură poate dispune 
alocarea de cote de pescuit individuale sau către 

asociaţiile recunoscute la nivel naţional, care 
îndeplinesc criteriile specifice, în baza TAC -ului 
stabilit anual prin Ordin de Ministru. 

(2) Criteriile de distribuire a posibilităţilor de pescuit 
pentru speciile supuse TAC -ului sunt criterii 
transparente şi objective şi se referă la: impactul 
asupra mediului, antecedentele în materie de 
conformitate, contrjbuţia la economia locală, jstoricul 
nivelului de capturi, caracteristicile tehnice ale 
ambarcatiunilor, posibiljtăţile de pescuit, traditie si 
continuitate în activitatea de pescuit, situaţia socio-
economica, sancţiuni acordate, nivelul maxim de 
producţie care poate fj suportat de stocul exploatat/an 
determinat prjn studii ştiinţifice. 

(3) Agenţia Naţionalâ pentru Pescuit şi Acvacultură în 
conformitate cu normele adoptate în materie de 
colectare a datelor centralizează si analizează datele 
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necesare pentru gestionarea pescuitului, le pune la 
dispoziţia utilizatorilor finali şi a organismelor 
desemnate de Comisia Europeană. Colectarea, 
gestionarea şi acestor date este eligibilă pentru 
finanţare prin intermediul Fondului european pentru 
pescuit şi a aceri maritime. 

103. 
Art. 104 ~ 
(1) In scopul utilizării optime a resurselor acvatice vii 
şi dezvoltării acvaculturii se înfiinţează Comitetul 
consultativ pentru sectorul pescăresc, structură 

consultativă pe lângă organul de specialitate al 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

(2) Componenţa, organizarea şi funcţionarea 

Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc se 
stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale. 

Art. 104 se modifică si va avea următorul ~ 
cuprins: 

(1) Prin grij a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit 
şi Acvacultură se va constitui un comitet 
consultativ format din câte un reprezentant al 
următoarelor instituţii: 

a) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 

Acvacultură; 

b) Administraţia Rezervaţia Biosfera Delta 
Dunării; 

c) Garda de Mediu; 
d) Inspectoratul General al Poliţiei 

Române; 
e) Poliţia Deltei; 
f) Inspectoratul General al Poliţiei de 

Frontieră; 

AMENDAMENT MAI 
g) Jandarmeria Română. 

(2) Comitetul menţionat la alin. (5) se va întâlni 
o dată la eel mult şase luni de zile pentru a 
stabili direcţiile şi obiectivele comune precum 
şi pentru planificarea strategică a activităţilor 

desfăşurate în scopul respectării prezentei legi. 
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AMENDAMENT MAI 

(3) Preşedintele ANPA convoacă, prin decizie, 
comitetul consultativ prevăzut la aim . (6) în eel 
mult 30 de zile de la adoptarea prezentei legi. 

(4) Secretariatul va fi asigurat de către Agenţia 

Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, fiecare 
întâlnire având ca rezultat un proces-verbal cc 
va fi înaintat şi către MAI, MADR şi MMAP. 

(5) Instituţiile menţionate la aim . (1) vor stabili 
modul de organizare, conducere şi coordonare 
prin documente de colaborare 
interinstitutionale . ~ 

104. Art. 105 
(1)Agenţia Naţionalâ pentru Pescuit şi Acvacultură 

supraveghează şi înregistrează activitatea de pescuit 
comercial a navelor echipate cu sistem VMS, prin 
Centrul de monitorizare a pescuitului din cadrul DPIM 
Constanta. 

(2) Toate navele care desfâşoară activităţi de pescuit 
comercial la Marea Neagră, pot fl echipate cu un 
dispozitiv care permite localizarea şi identificarea si 
poate furniza aplicaţii software de raportare 
electronică a capturilor. 

Nemodificat 

105. Art. 106 
(1) Navele puntate care tracteaza unelte de pescuit, 
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asigură instalarea la bord a unui dispozitiv complet 
operaţional care permite navei să fie localizată şi 
identificată automat prin sistemul de monitorizare a 
navelor (VMS) si raportare electronică a datelor 
(ERS). 

(2) Navele de pescuit cu o lungime totală de cel puţin 
12 metri asigură instalarea la bord a unui dispozitiv 
complet operaţional care permite navei să fie 
localizată şi identificată automat prin sistemul de 
monitorizare a navelor (VMS) Si raportare electronică 

a datelor (ERS). 

106. Art. 107 
(1) Navele sau ambarcaţiunile care descarcă capturile 
pe teritoriul naţional trebuie să prezinte structurilor 
teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 

Acvacultură, o declaraţie de debarcare care va 
cuprinde cantităţile descărcate pentru fiecare specie, 
zona de provenienţă, precum şi alte date stabilite de 
aceasta. 

(2) Navele de pescuit aflate sub pavilion român, care 
descarcă produsele pescăreşti în afara teritoriului 
naţional, au obligaţia de a comunica datele cuprinse în 
declaraţia de debarcare Agenţiei Naţionale pentru 
Pescuit şi Acvacultură, în condiţiile stabilite de 
aceasta. 
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107. Art. 108 
(1) Navele de pescuit aflate sub pavilion român 
comunică Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 
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Acvacultură, în termenii stabiliţi de aceasta, date 
privind transbordarea produselor de pescuit realizate 
la bord pe alte nave sau ambarcaţiuni sau pe care le 
primesc de la alte nave sau ambarcaţiuni. 

(2) Navele aparţinând statelor terţe vor trebui să obţină 
autorizaţie de transbordare, în condiţiile stabilite de 
autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi 

acvacultură. 

108. Subcapitolul 2. Perioadele de prohibiţie şi zonele de 
protecţie şi refacere biologică 

Art. 109 
(1) Este interzis pescuitul în scop comercial, recreativ 
şi sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte 

şi alte vieţuitoare acvatice vii, după cum urmează: 

a) în habitatele acvatice naturale, pe o durată de 
60 de zile, ce se instituie anual în perioada 
cuprinsă între 15 martie şi 15 iulie prin ordin 
de ministru comun al MADR şi MMAP; 

b) în apele care constituie frontieră de stat, pe o 
durată de 45 de zile, ce se instituie anual în 
perioada cuprinsă între 15 martie şi 15 iulie 
prin ordin de ministru comun al MADR şi 

MMAP, cu excepţiile prevăzute de lege. 
c) în râul Prut şi în zonele inundate permanent 

sau temporar limitrofe acestuia, precum şi în 
lacul de acumulare Stânca-Costeşti, pe o 
durată de 60 de zile, ce se instituie anual în 
perioada cuprinsă între 15 martie şi 15 iulie 
prin ordin de ministru comun al MADR şi 
MMAP; 

d) în zona economică Meleaua Sfântu Gheorghe 
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până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, ce se 
instituie anual în perioada cuprinsă între 15 
martie şi 15 iulie prin ordin de ministru comun 
al MADR şi MMAP; 

e) în fluviul Dunărea în zona care constituie 
frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o 
durată de 45 de zile, ce se instituie anual în 
perioada cuprinsă între 15 martie şi 15 iulie 
prin ordin de ministru comun al MADR şi 

MMAP; 
I) in apele care constituie frontieră de stat cu 

Ucraina, inclusiv Golful Musura, pe o durată 

de 45 de zile, ce se instituie anual în perioada 
cuprinsă între 15 martie şi 15 iulie prin ordin 
de ministru comun al MADR şi MMAP; 

g) în Complexul Razim-Sine şi lacurile litorale, 
pe o durată de 60 de zile, ce se instituie anual 
in perioada cuprinsă între 15 martie şi 15 iulie 
prin ordin de ministru comun al MADR şi 

MMAP; 

(2) Ordinul comun al MADR şi MMAP privind 
stabilirea perioadelor de prohibiţie prevăzute la alin. 
(1) va fi pus în consultare publică, începând cu data de 
01 februarie a fiecărui an, pentru ca instituţiile de 
cercetare şi formare, societăţi de profil, asociaţii şi 

organizaţii non-guvernamentale şi specialiştii din 
domeniu să poată transmite propuneri. 

(3) La stabilirea perioadelor de prohibiţie, MADR şi 

MMAP vor ţine obligatoriu cont de biologia speciilor 
acvatice si de zona habitatelor acvatice naturale vizate 
astfel încât perioada de prohibiţie să reprezinte efectiv 
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protej area speciilor in timpul reproducerii. 

109. Art. 110 
Se declară zone de protecţie pentru resursele acvatice 
vii şi se interzice pescuitul in scop comercial, 
recreativ, sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, 
crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii in 
perioada 1 noiembrie -15 martie a fiecărui an, 
următoarele zone: 

a) 500 m amonte şi aval măsuraţi pe axul albiei 
minore, din axul longitudinal al podurilor care au ce1 
puţin un picior in albia minoră a cursurilor de apă, cu 
excepţia pescuitului recreativ şi sportiv; 

b) râul Mureş în zona municipiului Arad, între 
cartierele Micălaca şi Subcetate (zona dintre podul 
rutier şi podul CFR); 

c) râul Mureş în zona localităţii Cristeşti, în 
spatele combinatului chimic Azomureş -1.400 m de la 
ţeava de gaz până la 250 m aval podul de inele având 
coordonatele 46°3 0' 56.64"N, 24°29'44.01 "E (mal 
drept amonte) şi 46°30'35.90"N, 24°28'53.49"E (mal 
drept aval); 

d) râul Mureş in zona localităţii Ghej a, la 
podul de cale ferată (500 m aval şi amonte de pod) 
având coordonatele 46°27'40.16"N, 24°03'40.43"E 
(mal drept amonte) şi 46°26'07.59"N, 24°03'34.54"E 
(mal drept aval); 

e) râul Mureş în zona localităţii Moreşti - 
2.900 m de la prag cascadă în aval până la podul de 
inele, având coordonatele 46°29' 17.05"N, 
24°26'24.52"E (mal drept amonte) şi 46°33'32.15"N, 
24°33'40.98"E (mal drept aval); 

f) râul Mureş în zona localităţii Chinari - 500 
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m (2.50 m amonte şi aval faţâ de curbă) - „la terenul de 
fotbal", având coordonatele 46°3 6'11.5 1 "N, 
24°35'29.37"E (ma! drept amonte) şi 46°36'01.31"N, 
24°35'20.75"E (ma! drept aval); 

g) localitatea Chinari la ţeava de gaz - 600 m 
(400 m aval şi 200 m amonte faţă de ţeavă), având 
coordonatele 46°36'01.64"N, 24°35' 18.12"E (ma! 
drept amonte) şi 46°3 5'44.11 "N, 24°3 5'08 .82"E  (ma! 
drept aval); 

h) râul Mureş, în zona Vălenii de Mureş, de la 
podul pietonal de trecere peste Mureş - 300 m amonte 
şi 200 m aval, având coordonatele 46°53'13.60"N, 
24°47'33.23"E şi 46°53'07.61"N, 24°47' 19.59"E; 

i) râul Mureş, în zona Brâncoveneşti la baraj - 
300 m amonte şi 200 m aval, având coordonatele 
46°51'06.13"N, 24°46'00.82"E şi 46°50'50.77"N, 
24°45'57.29"E; 

j) râul Mureş, în zona Cristeşti de la canalul de 
scurgere al fabricii de bere Heineken - 200 m amonte, 
având coordonatele 40°29'54.03"N, 24°27'25.36"E şi 
46°29'55.30"N, 24°27'34.46"E; 

k) Râul Mureş, 150 m amonte şi aval de 
podurile care traversează râul Mureş; 

1) râul Mureş în zona localităţii Târgu Mureş, 
300 m amonte baraj Priză I, inclusiv Braţul Mort şi 
pârâul Cotuş (limită amonte de 300 m are ca reper 
primul plop de la vărsarea pârâului Cotuş în râul 
Mureş), având coordonatele 46°33'55.43"N, 
24°34'10.90"E - 46°33'39.57"N, 24°34'02.52"E; 

m) râul Crişul Repede zona aval golf Sântion 
47°04'45.9"N 21°48 ' 3 9.2"E până la localitatea 
Tărian, priza de captare canalul Crişurilor Tărian 
47°5'17.16"N 21°47'2.01"E; 
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n) râul Crişul Repede, comuna Sântandrei, 
localitatea Sântion, 500 m aval 47°4'53.38"N 
21°50' 16.25"E si amonte 47°4'47.13"N 

, 

21°50'49.84"E de priza de apă Staţie sortare balastieră 

Aquasery Sântion; 
o) râul Olt aval baraj ACH Avrig având 

coordonatele - latitudine 45.743 3 3 3, longitudine 
24.3 89500 - până la 200 m aval confluenţa cursului 
principal al Oltului cu braţul secundar, având 
coordonatele - latitudine 45.73 6774, longitudine 
24.37553 8, pe ambele maluri. 

110. Art. 111 
Se declară zone de refacere biologică pentru resursele 
acvatice vii următoarele: 

a) râul Prut, s ectorul cuprins între b araj ul 
Stânca-Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, tot timpul 
anului, cu excepţia pescuitului recreativ sau sportiv, 
care se va desfăşura în afara perioadelor de prohibiţie 

prevăzute la art. 109 aim . (1) lit. b); 
b) Dunărea Veche, sectorul cuprins între 

confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 8 + 900 şi 

până la confluenţa cu canalul Răducu, tot timpul 
anului; 

c) lacul Gâsca din Complexul Somova- 
P archeş, tot timpul anului; 

d) lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul 
anului; 

e) canalul Bărbosu (canal care face legătura 

între canal Cardon şi canal Letea); 
f) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe, în 

zonele cuprinse între km 29-44; 49-58; 64-84, tot 
timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ sau 
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sportiv, permis nurnai Cu elibera:rea inle ,, !iată a tuturor 
capturilor (catch and release) şi a prescuitului 
cornercial, p'ermis numai în perioada 31 martie-l5 
iunie ijird pe u is do ar pescuitul scrum' , iei între km 
57-58, f'ară a aduce atingere perioadelor de prohib'ţie 
prevăzut.e de prezenta lege ; 

g) braţul S ântu Gherorghe de la km 22-24, pe o 
durată de 30 de z.ile în perioada 15 octombrie-15 
noie.mbrie, 

h) lacul Cuej del, rezervaţie naturală din j'udeţul 
Neaniţ, tot timpul anuiui; 
• i) râul Bistriţa Aurie de la izvoare până la Pod 
Rotwi4da, având coordonatele 4T`°33'36.4`" N, 
25°02'37.1"E,  tot timpul anului; 

j) braţul secundar al râului Olt rezultat în urma 
devierii artificiale a râului Olt din zona localitătilor ~ 
Sărata-Colun, având coordonatele - latitudine 
45.768266, longitudine 24.490176, până la confluenţa 
Cu cursul principal al Oltului, având coordonatele - 
latitudine 45.77213 8, longitudine 24.486772, tot 
timpul anului; 

k) braţul secundar al râului Olt din zona 
localităţii Avrig, aval dreapta baraj ACH Avrig, având 
coordonatele - latitudine 45.746467, longitudine 
24.3 83083 - până la confluenţa cu cursul principal al 
Oltului, având coordonatele - latitudine 45.73 9114, 
longitudine 24.376745, tot timpul anului; 

1) albia veche a râului Olt, din dreptul 
localităţii Turnu Roşu, având coordonatele - latitudine 
45.646288, longitudine 24.292240 - latitudine 
45.652728, longitudine 24.300248, tot timpul anului; 

m) pârâul Neagra din judeţul Suceava între 
Gura Negrişoarei şi Gura Cristişorului pe o lungime 
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de 6 km, tot timpul anului; 
n) pârâul Negrişoara din judeţul Suceava între 

Gura Negrişoarei şi Dârmoxa pe o lungime de 9 km, 
tot timpul anului; 

o) râul Mureş, tot timpul anului, în zonele: 
— localitatea Petelea, curba de la 

Petelea, 700 m (450 m aval şi 250 m amonte 
faţă de curbă), având coordonatele 
46°44' 18.46"N, 24°42'26.13"E (mal drept 
amonte) şi 46°44'3.13"N,  24°42' 15 .09."E 
(mal drept aval); 

— aval de podul rutier Sălard - 1.000 m, 
având coordonatele 46°56' 39.72'  N, 
25°03'56.34"E (mal drept amonte) - 
46°57'07.08"N, 25°04'09.57"E (mal drept 
aval); 

— localitatea Târgu Mureş, amonte de 
barajul Priză I „cart. Aleea C" - întreg Braţul 

Mort (partea dreaptă a râului Mureş), având 
coordonatele 46°33'55.43"N, 24°34'10.90"E 
- 46°33'39.57"N, 24°34'02.52"E; 

— localitatea Târgu Mureş, baraj Priză I 
- 500 aval până la canalul de scurgere, având 
coordonatele 46°33 ' 3 8.26 "N, 24°34'02.87'  E 
- 46°33'32.15"N, 24°33'40.98"E; 

— localitatea Târgu Mureş, baraj Priză 2 
„Ady", 600 m aval baraj până la al doilea dig 
de piatră, având coordonatele 46°32'40.95"N, 
24°31'53.15"B (mal drept amonte) şi 

46°32'27.18"N, 24°31'32.20"B (mal drept 
aval); 
p) râul Târnava Mare, în perimetrul oraşului 

Odorheiu Secuiesc, tot timpul anului; 
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r) pârâul Căian de la confluenţa cu pârâul 
Chişcădaga până la vărsare în râul Mureş, tot timpul 
anului; 

s) râul Ponor de la izvoare până la confluenţa 

cu râul Crişul Alb, tot timpul anului; 
t) râul Izvor de la izvoare până la confluenţa cu 

râul Crişul Alb, tot timpul anului; 
u) râul Crişul Alb superior de la izvoare până 

în localitatea Brad, tot timpul anului; 
v) râul Romoşel de la izvoare până la podul 

Maiorului, tot timpul anului; 
x) râul Densuş-Galbena de la izvoare până la 

confluenţa Cu Râul Mare, tot timpul anului; 
y) râul Mălăieşti de la izvoare până la 

confluenţa Cu râul Ştrei, tot timpul anului; 
w) râul Miţeşti de la izvoare până la confluenţa 

Cu râul Ştrei, tot timpul anului; 
aa) râul Alb de la izvoare până la confluenţa Cu 

râul Ştrei, tot timpul anului; 
bb) râul Maleia de la izvoare până la podul 

Rusu, tot timpul anului; 
CC) râul Râuşor de la Păltinei până la 

confluenţa Cu Râul Mare, tot timpul anului; 
dd) râul Zeicani de la pârâul Aninei până 1a 

localitatea Hătăgel, tot timpul anului; 
ee) râul Cerna Inferioară I de la barajul Cinciş 

până la ieşirea din localitatea Hunedoara, tot timpul 
anului; 

ff) râul Slaşti de la izvoare până la confluenţa 

cu râul Cerna, tot timpul anului; 
gg) râul Someşul Mare, 200 m amonte de la 

barajul priză alimentare cu apă a localităţii Beclean, 
tot timpul anului; 
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dd) râul Someşul Mare, 200 m aval şi amonte de la 
confluenţa cu râul Şieu, tot timpul anului; 

hh) râul Şieu, 200 m amonte de la confluenţa 

cu râul Someşul Mare, tot timpul anului; 
ii) râul Mureş, judeţul Arad, în zona 

balastierelor „La Vulpe" şi „Del Bono", având 
coordonatele 46°7'44"N, 21°29' 18"E (amonte) şi 

46°8 ' 9 "N, 21°28' 12' E (aval), tot timpul anului; 
jj) râul Timiş, municipiul Lugoj, între podul 

vechi de fier şi podul de beton, tot timpul anului; 
kk) râul Timiş, localitatea Şag, de la 100 m 

amonte de podul de cale ferată şi până la 100 m aval 
de podul rutier, tot timpul anului; 

11) râul Timiş, 300 m aval de pod rutier Albina 
de pe şoseaua Timişoara-Buziaş, tot timpul anului; 

mm) râul Buzău cu afluenţii săi, amonte de 
confluenţa Cu pârâul Urlătoarea, tot timpul anului; 

nn) pârâul Dălghiu pe toată lungimea sa, tot 
timpul anului; 

oo) braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o 
durată de 60 de zile în perioada 20 martie-18 mai 
inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 
octombrie-29 noiembrie inclusiv, excepţie fâcând 
pescuitul comercial al scrumbiei, fâră a aduce atingere 
perioadelor de prohibiţie prevăzute în prezenta lege; 

pp) fluviul Dunărea, zonele Mm 53-54 
(Isaccea), Mm 64 -69 (Groapa Catargului şi Pluton), 
de la 15 Februarie - 7 Iunie şi pe o durată de 60 de zile 
în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, 
excepţie făcând pescuitul comercial al scrumbiei, fără 

a aduce atingere perioadelor de prohibiţie prevăzute în 
prezenta lege; 

gq) braţul Borcea, zona km 35-41 ( Stelnica-
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Feteşti), pe o durată de 60 de zile în perioada 15 
Februaľ; e- 7 iuuie inclusiv şi pe o durată de 60 de zile 
în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv; 

rr) zonele cu regim de protecţie integrală din 
perinietru 1 : F ezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", 
inclusiv zona de renaturare Zagăn, tot timpul anului; 

ss) zona bazinului Dunărica (braţ Smârda) de 
la confluenţa cu braţul Ara (X = 581892,421, Y= 
269290,926) până la Vama nouă (X = 579526,105, Y 
= 268507,768), tot timpul anului; 

tt) zona Reazervaţiei Marine Vama Veche-2 
Mai, delimitată de coordonatele: 

— coordonate în Stereo 70 sectoarele zonei A: 
257164;788456 
257052;787992 
259130; 788415 
259167;788447 

şi, respeactiv: 
256493;788501 
256509;788802 
256202; 788814 
256190; 788515 
_ coordonate în Stereo 70 sectoarele 

zonei B - coordonatele exterioare sunt cele ale 
rezervâţiei marine (în partea vestică, linia 
tărmul'ui) : . > 

260634; 788334 
260642; 800173 
254039; 800173 
255143;788425 

— coordowatele geografice (în ETRS89) sunt 
.,  ~ 

dup~a Gum rmeaza: 
Sectoare e zonei A: 
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43°45'25,394"; 28°34'49,673" 
43°45'22,434"; 28°34'28,744" 
43°46'29,049"; 28°34'51,717" 
43°46'30,200"; 28°34'53,219" 

şi, respectiv: 
43°45'03,625"; 28°34'50,360" 
43°45'03,712"; 28°35'03,824" 
43°44'53,764"; 28°35'03,754" 
43°44'53,803"; 28°34'50,388" 

Sectoarele zonei B - coordonatele exterioare 
sunt cele ale rezervaţiei marine (în partea vestică, linia 
ţărmului): 

43°47'17,817"; 28°34'51,065" 
43 °47' 00,814"; 28°43 '39,704" 
43°43'27,240"; 28°43'26,172" 
43°44'20,064"; 28°34'44,310", tot 

timpul anului; 
uu) Valea Stezii superioară - afluent Pila 

Moale 45°40'34.6"N 23°59'22.4"E - până la izvoare, 
tot timpul anului; 

vv) râul Mare Cibin - afluentul Beşineu de la 
pod Niculeşti 45°39'13.9"N 23°50'27.9"E - până la 
izvoare, tot timpul anului; 

ww) interiorul bazinului portuar Mangalia, de 
la DJ 391B (43°48 N, 28° 31'E) până la podul metalic 
pentru calea ferată (43°48 N, 28° 32'E), tot timpul 
anului; 

xx) râul Şuşiţa Verde 25 km de la izvoare până 

la satul Vaidei, tot timpul anului; 
yy) râul Avrig parte superioară - amonte 

Poiana Neamţului, coordonate 45038 ' 06.1 "N 
24°28' 19.5' E - până la Izvoare, tot timpul anului; 

zz) râul Jibrea afluent drept al Avrigului - 
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amonte Captarea Marsa, coordonate GP S 
45°38'31.0"N 24°25'41.7"E, până la Izvoare, tot 
timpul anului; 

aaa) lac montan Iezerul Mare, tot timpul 
anului; 

bbb) lac montan Iezerul Mic, tot timpul anului; 
ccc) Sebeşu de Sus, valea Moaşei superioară 

45°36'50.4"N 24°24'11.3"E - până la izvoare, tot 
timpul anului; 

ddd) râul Mic Cibin - afluenţi Foltea, 
Rudarilor, Comenzi - de la confluenţa cu râul Mic 
Cibin până la izvoare, tot timpul anului; 

eee) râul Vâlsan de la Baraj Dobrogeanu 
(Vâlsan) până la pod Robaia, având coordonatele 
45°24'47.6"N 24°42'28.4"E - 45°13'04.4"N 
24°46'42.7"E, tot timpul anului. 

111. Art. 112 
(1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ şi 

sportiv al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare 

acvatice vii, după cum urmează: 

a) ştiuca, pe o durată de 45 de zile, ce se 
instituie anual în perioada cuprinsă între 1 februarie şi 
15 aprilie prin ordin de ministru comun al MADR şi 

MMAP; 
b) şalăul, pe o durată de 80 de zile, ce se 

instituie anual în perioada cuprinsă între 1 februarie şi 
15 iunie prin ordin de ministru comun al MADR şi 
MMAP ; 

c) linul, pe o durată de 30 de zile, în perioada 
cuprinsă între 1 iunie- 30 iunie; 

d) speciile protej ate prevăzute la Anexa 8; 

La art.112 alin.(8) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
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e) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi 

p ăstrăvul fântâne l, în p erio ada cuprins ă între 1 
octombrie a anuiui curent şi 31 martie; 

f) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia 

pescuitulul in scop ştiinţific; 

g) racul de munte (Astacus astacus), în 
perioada 1 martie - 15 iunie, inclusiv ş in perioada 15 
octombrie-31 decembrie inclusiv; 

h) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo 
verbana), pe o durată de 62 de zile, in perioada 1 iulie- 
31 august inclusiv. 

~ 
(2) In apele Mării Negre se interzic: 

a) reţinerea, deţinerea şi comercializarea 
rechinului în perioada 15 martie-15 aprilie inclusiv şi. 

in perioada 15 octombrie-3 0 noiembrie inclusiv; 
b) reţinerea la bord a femelelor de rechin 

gestante, pe toată perioada anului; 
C) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu 

excepţia pescuitului în scop ştiinţific; 

d) pescuitul gobiidelor, pe o durată de 31 de 
zile, în perioada 15 aprilie-15 mai inclusiv; 

e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, Cu 
obligativitatea raportării capturilor accidentale de 
delfini inclusiv din zona economică exclusivă (ZEE). 

(3) Perioada de prohibiţie a calcanului este 15 aprilie-
15 iunie inclusiv. 

(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte 
(setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai 
mare de 400 mm (2a > 400 mm), iar dimensiunea 
minimă a exemplarelor care vor fi reţinute pe timpul 
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pescuitului va fi de eel puţin 45 cm (lungime totală). 

(5) Pentru specia calcan, numărul maxim de zile de 
pescuit este de 180 de zile pe an. 

(6) Fără a aduce atingere prevederilor art. 109 aim . 
(1), speciile marine de peşti, altele decât cele 
prevăzute la aim . (2) şi (3), sunt permise la pescuit, cu 
folosirea uneltelor specifice autorizate. 

~ 
(7) In Marea Neagră, in perimetrul RBDD, este permis 
pescuit comercial in perioadele legale, numai cu setci 
cu dimensiunea ochiului între 60 la 70 mm, cu 
excepţia pescuitului comercial la specia calcan şi 

scrum ie. 

~ 
(8) In Marea Neagră, in perimetrul RBDD, în zona 
cuprins ă între S acalin Z ăto ane din UAT S fântu 
Gheorghe, Cap Midia se permite pescuitul comercial 
până la izobata de 10 m, cu excepţia pescuitul 
comercial la specia calcan. 

(9) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă 

tot timpul anului. Utilizarea beam-traulului în 
perioada de prohibiţie a speciilor demersale se face 
doar în zonele desemnate de Agenţia Naţională pentru 
Pescuit Si Acvacultură, la propunerea Institutului 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore 
Antipa" - INCDM Constanţa, cu obligativitatea 
notificării de către operatorul economic a Agenţiei 

Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură la fiecare 
ieşire sau intrare din port a ambarcaţiunilor. 

(8) În Marea Neagră, în perimetru 
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în zona 
cuprinsă între Sacalin — Zătoane din U.A.T — 
Sf. Gheorghe — Cap. Midia se permite 
pescuitul comercial până la izobata de 10 m, 
cu excepţia pescuitului comercial la specia 
calcan a zonelor de cruţare, zonele strict 
protej ate şi a zonelor tampon; 

AMENDAMENT MMAP 
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(10) In mod special, în râul Someşul Cald de la limita 
zonei de protecţie integrală a Parcului Natural 
Apuseni până la confluenţa cu lacul Beliş, pe teritoriul 
zonelor de pescuit recreativ Râul Târgului Superior 
(afluenţii care confluează în lacul Râuşor), respectiv 
Cuca, Bătrâna, Râuşorul, Râul Târgului amonte de 
lacul Râuşor, Râul Doamnei Superior de la izvoare - 
baraj Baciu, lacul Urlea din judeţul Braşov, pârâul 
Geoagiu de la izvoare până la confluenţa cu râul 
Mureş, Bistriţa Aurie de la Pod Rotunda 
47°33'36.4"N 25°02'37.1"E până la confluenţa cu 
pârâul Ţibău 47°34'30.7"N 25°04'36.1"E şi de la 
pod Gândacu 47°33'01.7"N 25°09'36.1"E până la 
pod rutier Botoş 47°31'21.8"N 25°12'28.6"E, pârâul 
Ţibău de la izvoare până la confluenţa cu Bistriţa 

Aurie, râul Avrig de la confluenţa cu râul Olt până la 
Poiana Neamtului între coordonatele GPS ~ 
45°43'19.8"N 24°20'40.0"E - 45°38'06.4"N 
24°28' 19.4"E şi aval Captarea Marsa coordonate GPS 
45°38'31.6"N 24°25'42.2"B, râul S adu Inferior - 
amonte lac Ciupariu 45°38'37.1"N 24°05'50.2"E 
până la confluenţa cu Valea Pinului 45°36'47.8' N 
24°01'22.0"E, Bistra Ardealului de la canton silvic 
Bucova până la confluenţa cu râul Rusca din 
localitatea Voislova, râul Bistra Ardealului Mijlociu, 
râul Pogăniş (35 km), de la Cadar Duboz până la 
Ulciuc, judeţul Timiş, râul Someşul Mare Inferior, 
limite podul Cârţivav coordonate GPS 47°26'22"N 
24°53'27"E, până la Podul Anieşului coordonate GPS 
47°24'46' N 24°46'09' E, Valea Iadului de la izvoare 
până la baraj Leşu şi de la pod 46°51"17.5"N 
22°40' 01.9"E - Baraj Munteni, în afara perioadelor de 
prohibiţie, pescuitul recreativ şi sportiv al tuturor 
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speciilo r ,de pe{şti este penms numai Cu eliberarea 
tu 

L yor ca , ~_~,urilor (catch aid release). 

(11) În rn®rd special, pe teritoriul zonelor de pescuit 
recreativ ;, âmbxoviţa Superi,oară (sChit Dragoslavele- 
,` araj P ecine agu), lac P eccineagu., pârâul C ârlib ab a, de 
la izvoare până la coµnflueu ţa cu râul Bistriţa Aurie 
47°34' 1 5.1''N 25°07'40.6"E, râul Bistriţa Aurie de la 
confłuenţ.a cu pârâul Ţibău 47°34'30.7"N 
2 5° 04' 3 6.1 "E până la pod C~rândacu 47 ° 3 3' 01. 7 "N 
25°09'36.1"E si de la çod uüer Botoş 47°31'21.8"N 
25° 12'28.6'E p~nă la confiuenţa cu pârâul Puciosu 
47°26'3 "'.0"N 25°18'15.9"E, pe Valea Iadului între 
B ar aj Lesu - pod 46°51'17.5"N 22°40'01.9"E şi 
®, aj M, ~ ten i- conflu enţă cu Crişul Rep ede, S eb eşul 
de Sus - aval SebeŞul de SUS (Valea Moaşei) de la 
45°36'50.4''N 24°24' 11.3''E confluenţa cu râul Olt, 

, 
SebYeşul de Jos - izvo~are - confluenta cu Sebesul de 

~ ~ ~ 

! Sus, urnătoarele zone de la izvoare până la confluenţa 
~ cu r^~~~ ~~~ ~~~l Olt, respectiv Valea Strâmbii, Valea 
Rind'hobului, Va !e~a Lotri;oarei şi râul Vadului, pârâul 
Tălrnăcel de la izvoare is confl.uenţa cu râul Cibin, 

~ râu i Mare i râul M, ~~~~c Cibin de 1a izvoare până la 
~ co~~ ~ ~ [ u~enţa cu lacul Gura Râukii, râul Valea Stezii de 
la izvoare pâ.nă la confluenţa cu râul Cibin, râul Sadu 

~ Inferior aval lac.,, l Ci ~~ ~~ ~; ~a , ~~ 'u - ~confluenţa cu râul Cibin, 
râul ăgura Ciş-ł ~ âdiel de is izvoare la confluenţa cu 
râul Cibin i râu i m~ontan . S~adu II (Ciupariu), râul 

~ Dob~ .,a - Buc~~uniCi - co; ~~-~ fĺuenia cu râul S ebeş, în afara ~ 
, peń~o - del~or de probibiţie, pescuitul recreativ Si sportiv 

„ „ . . 
is pastr-av efste ~~_~ e, ls ,_~ ~ ~a a cu reţinerea a maximum 
trei exenplare pe zi, măsurând. peste 25 cm lungime 
iridividuală. 
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(12)  n râul S®meul I'z ece, de la izv®are Ipână la 
c®nfluenţa cu lacul de acumulare Gilău, mn lacurjle de 
acumulare din z®na de muntte a judeţului Cluj: 
Fl®r®Jlu, iBeli=Fâmlttâ~llele, Tal1 11 1111 9 61l,, S®me~ul Cald, 

Gulău, in afara Jperi®adlel®r de Ipr®hibiţie, pescwtul 
recreatjv i sIp®ritiv este permis fără reţinerea speclei 
clean Ipână la data de 10 au~_Just a fiecărui an. 

~l ~l2. Arrtto 1113 

Pr®hlblitla pescuittului în sc®p c®mercial, recreattjv, 
sIp®rtiv al sIpecril®r rjzeafcă şl scrrumbe de Dunăre se 
sttabilete de către MAD I'Z şl MMAP prin ®rdlin 
c®mun, pe sect®arre, astllelo 

a) Ipr®hibiţia pescuitului speciil®r de rjzeafcă i 
scrumbiel de Dunăre, se va eal®na in ttimp i pe 
sectt®are succesive„ asttfel, c®h®ll ta care inttră în 
Dunăre, dljn Marea Nea: i ă, să C e Ipr®tej attă pe tt®attă 
dluratta mi jraţiei, Ipâmtă la l®curile de repr®dlucere, ccl 
puţtimt 14 zile pe sez®mt de mi _Traţtie pe fi ecare sector, 
începâmtdl cu ziva in care temperattura apei Dumtării la 
sttaţia de măsurare Tulcea attine temperattura de 10 
trade Celsius 

b) estte perrmis pescuittul sIpeciil®r de rizeafcă şl 
scrumbie în z®na marină din perimetrul I'Z IBDD 
dlellim711itaită Sacalimt Zăt®amte din UAT Sfântu Ghe®r:he, 
CCaIpul Midlia i iz®bata de 20 mnt, în Iper~®adla culprinsă 
mnitre 15 Decembmie şl 1 Mamttie ale ü ecărui an. 

I[A ~d antta1tl3 lIlttob) Il c) so ns®d1IlCo Il v®rP 
uon11t®iruIl ouIprdnso 

('1 voa 

Is) arts LpnrnsIls pascuIltuIl sIpacIlIlIl®c do
~Il sorPunbIls Illrll a®nâ1 r1CísâlrrIlIltlâ1 din psrIl1Tlasttrrul 

Ihs7LsIiv~dttIl(~Il ~Il®s]~C~Ir(~Il ~C~ltt~d ~I~I~11~1IrIlIl 
9 

dsIlIlnsIltaLt do SacalIln e TM®ans9 UoAoT e
e Cap. MIlalia Il Ilzobatta do 20 rn în 

IporrIl®~.ldla oupoIlns în0ro iS dos Il 1 MarCo al 
fIlooâ1rr [lAIl an su oasop(Ila annol®r do sru(aso9
annals strict Ipr®tto) alo Il a a®nol®s tansIp®no 
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c) în Dunăre, Delta Dunării şi Marea Neagră, 
pescuitul speciilor rizeafcă şi scrumbie de Dunăre este 

nă ână în data de 7 iunie a fiecărui an, cu p pâ
respectarea perioadelor de prohibiţie 

d) pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul 
anului in faţa gurilor de vărsare a Dunării în mare pe o 
adâncime de 5 kilometri în largul mării, pe un 
kilometru în interiorul braţelor Dunării, pe un condor 
lat de 2 kilometre socotit câte 1 kilometru de o parte şi 
de alta a axului braţelor S fântu Gheorghe şi Sulina; 

e) pescuitul scrumbiei este interzis in tot cursul 
anului în faţa gurilor de vărsare a Dunării în mare in 
faţa braţului Chelia, lăţemea coridorului interzis fund 
de 1 kilometru spre sud de axul braţului, ear spre nord 
până la limita apelor teritoriale române; 

f) se interzice pescuitul cu setci în pereoada 15 
aprelie - 7 iunie enclusiv, în zona marină den perimetrul 
RBDD delimitată Sacalin Zătoane din UAT Sfântu 
Gheorghe, Capul Media şe ezobata de 20 m 

g) in sezonul de pescuit la scrumbie capturile 
accidentale de ciprenede asiatece (sânger, novac, cosaş) 
se pot reţine în vederea valorifecării. 

AMENDAMENT MMAP 

c) în Dunăre, Delta Dunării şi Marea Neagră, 
pescuitul speciilor rizeafcă şi scrumbie de Dunăre 
este permis până în data de 7 iulie a fiecărui an, cu 
respectarea perioadelor de prohibiţie. 

_ 

113. Art. 114 
(1) Pereoada de prohibiţie a pescuitului în scop, 
recreativ, sportiv, comerceal şi familial al scrumbiei de 
Dunăre se poate prelungi, pentru condiţii hidrologice 
nefavorabile, la propunerea preşedintelui Agenţiei 
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură sau la 
propunerea guvernatorului Adminestraţeei Biosferei 
„Delta Dunării", după caz, prin ordin comun al 

Nemodificat 

130 



ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al 
ministrului mediului, apelor şi pădurilor. 

(2) Pentru Golful Musura, perioada de prohibiţie se 
poate prelungi, pentru condiţii hidrologice 
nefavorabile, la propunerea guvernatorului 
Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", 

prin ordin comun al ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi 
pădurilor. 

114. Art. 115 
(1) Pe perioada de prohibiţie generală vor fi 
îndepărtate toate uneltele de pescuit identificate în 
habitatele acvatice naturale sau în ariile protejate. 

(2) Pe perioada de prohibiţie generală sunt interzise 
campările în zonele de pescuit. Deţinerea de unelte de 
pescuit în vecinătatea zonelor de pescuit, în aceasta 
perioada fund strict interzisă. 

Nemodificat 

115. Art. 116 
(1) Caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a 
uneltelor şi metodelor de pescuit comercial sunt cele 
prevăzute în Anexa 2 din prezenta lege. 

(2) Se interzice utilizarea beam-traulului şi a dragei 
hidraulice, de la mal până la izobata de 15 m, pe toată 
lungimea liniei litorale, de la Cap Midia (44°20' N) 
până la graniţa cu Bulgaria (43°44' N). 

(3) Se interzice utilizarea beam-traulului şi a dragei 
hidraulice, pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta 

Nemodificat 
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Dunării" de la mal până la izobata de 20 m, pe toată 

lungimea liniei litorale, de la graniţa cu Ucraina 
(45° 11' N) până la Cap Midia (44°20' N). 

(4) Se interzice folosirea năvoadelor în Delta şi în 
lunca inundabilă a Dunării şi în complexul Razim- 
Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului. 

(5) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip 
setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele din 
perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", tot 
timpul anului. 

(6) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip 
setcă în complexul Razim-Sine şi în celelalte lacuri 
litorale, tot timpul anului. 

(7) Pentru Golful Musura şi Meleaua Sfântu 
Gheorghe, zone care cuprind habitate acvatice cu 
specii de apă dulce, se aplică reglementările de pescuit 
pentru zonele de lacuri şi bălţi, cu specificarea că se 
admite pescuitul cu setci, vintire şi taliene. 

(8) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării" 

este permis pescuitul cu cârlige cu nadă tip paragate şi 

pripoane, mai puţin în zona marină a Rezervaţiei 

Biosferei „Delta Dunării", cu respectarea prevederilor 
legale, de către pescarii comerciali care au arondată ca 
zonă de pescuit comercial doar braţele Dunării 

(9) Se interzice pescuitul comercial în reţeaua de 
canale magistrale din sistemele hidroameliorative, de 
navigaţie şi hidroenergetice şi ramificaţiile acestora, a 
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căror lăţime a luciului de apă este mai mică de 50 m. 

116. Art. 117 
Prin excepţie, pescuitul în condiţiile prevăzute de 
articolele 109-116 nu sunt interzise în următoarele 

situatii: ~ 
a) când pescuitul se desfăşoară în scop 

ştiinţific; 

b) din considerente de prevenire a calamităţilor 

naturale; 
c) realizarea de objective noi declarate de 

jnteres şi securitate naţională potrivit prevederilor 
legale, precum şi realizarea lucrărilor de întreţinere şi 

reparaiii la obiectivele şi construcţiile de interes şi 

securitate naţională existente. , 

Nemodificat 

117. Subcapitolul X. Digitalizarea pescăriei 

Art. 118 
(1) Pentru a creşte efjcienţa şi capacitatea de 
management, administratorul resursei acvatice vii 
trebuie să dezvolte şi să implementeze metode 
moderne pentru monjtorizarea pescuitului şi a 
capturilor din habitatele acvatice naturale, cum ar fj: 

a) Sistem software şi hardware de monitorizare 
şi analiză a ambarcaţiunjlor şi navelor de pescuit prin 
GSM, GPS sau alte sisteme compatibile, în apele 
jnterioare şi maritime; 

b) Dezvoltarea , unei platforme informatice şi 

implicit a unei aplicaţii, prin care să permită în timp 
real, identificarea, de către organismele cu drept de 
control, a tuturor aspectelor privind pescăria din 

Nemodificat 
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România; 
c) Platformă informatică şi implicit aplicaţie 

software pentru terminale mobile, pentru raportarea 
capturilor comerciale şi a capturilor accidentale; 

d) Platformă informatică şi implicit aplicaţie 
software pentru terminale mobile, pentru raportarea 
capturilor provenite din pescuitul recreativ; Se va 
elabora o aplicaţie interactivă care să ofere pescarilor 
informaţii cu privire la specii, legislaţie, zone de 
pescuit in format GIS, achiziţia de licenţe sau permise 
de pescuit); 

e) Caracterizarea (date şi informaţii 

geografice) zonelor de pescuit comercial (toane) in 
format GIS (sistem informatic geografic) din 
habitatele acvatice naturale; 

f) Platformă informatică şi implicit aplicaţie 

software cu privire la trasabilitatea capturilor 
provenite din pescuitul comercial; 

(2) Aplicaţiile se vor dezvolta în sistem modular sub 
elgida unui singur program, care se va pune în 
funcţiune în maxim doi ani de la intrarea in vigoare a 
prezentei legi de către ANPA, şi va funcţiona 

concomitent cu documentele în format letric timp de 
doi ani după care, utilizarea aplicaţiei software va 
devenii obligatorie. 

(3) ANPA şi ARBDD vor elabora în termen de 90 de 
la adoptarea prezentei legi o metodologie pentru 
inventarierea şi monitorizarea uneltelor de pescuit 
folosite pentru pescuitul comercial, implicit prin 
metode informatice, în vederea reducerii poluării şi 
pescuitului fantomă şi a recuperării acestor unelte. 
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- { - 

11`8;,. Sistem,ul de ITrrnăr~'~re a Materialulti i ` is~cicoa 
(SUMAP) 
Art. 1.19 
(1) Pentru urmărirea tras.abilităţ i resu rselor acvatice 
pescuite sau recoitate din hazinele acvatiGe naturale şi 
pentru furniz,area de in,formaţ ii statistice se instituie m 
Sistem in:formaţional integrat de urmărire a 
rnaterialului piscicol, denumit in continuare SUMAP. 

(2) No mele referitoare la provenien ţa, circulaţia şi 
co~ ~~ ~ercializareţa pestelui,, I.a regiiuul spaţiilor de 
depaozitare a ~~~~ ~~ ~aaterialului piscicol şi al ceutrelor de 
prlrnă vân zare, preycum si cele pri u d provenienţa Si 
circulaţia peştelui destinat consumului propriu al 
pescarului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea ANPA. 

Nernodificat 
- 

119. Art. 120 
ANPA va asigura realizarea şi funcţionarea SUMAP, 
jar structura ce va administra SUMAP se organizează 
şi funcţionează in structura ANPA, conform 
reglementărilor in vigoare. 

Nemodificat 

120. Art. 121 
Utilizarea SUMAP este obligatorie pentru toţi 
operatorii şi comercianţii, care recoltează, 
depozitează, prelucrează, comercializează sau 
efectuează operaţiuni de import-export cu material 
piscicol. 

Nemodificat 
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121. Art. 122 ~ 
In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri, ANPA va încheia protocoale de 
colaborare privind controlul circulaţiei materialului 
piscicol cu autorităţile publice centrale pentru afaceri 
interne şi vămi în vederea aplicării prevederilor 
prezentei legi, în conformitate cu reglementările în 
vigoare. 

Nemodificat 

122. Art. 123 ~ 
In perioada dintre data publicării prezentei legi în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, şi data de 31 
octombrie 2022, ANPA poate face testări asupra 
implementării SUMAP, în baza metodologiei aprobate 
prin ordin al MADR. 

Nemodificat 

123. Art. 124 
(1) SUMAP se pune la dispoziţie organelor de 
inspecţie şi control prevăzut la alin. (2) de către 

autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi 

acvacultură. 

(2) SUMAP va fi accesibil pentru: 
a) personalul Agenţiei Naţionale pentru 

Pescuit şi Acvacultură; 

b) personalul Gărzii Naţionale de Mediu, 
c) personalul Administraţiei Rezervaţiei 

Biosferei «Delta Dunării», 

d) ofiţeri şi subofiţeri din cadrul Jandarmeriei 
Române. 

e) ofiţerii şi agenţii din cadrul Poliţiei Române 
şi Poliţiei de Frontieră Române, 

Nemodificat 

136 



f) personalul silvic din cadrul Regiei Naţionale 

a Pădurilor - Romsilva. 

~ 
(3) In SUMAP vor fi înregistrate următoarele 

.in ormatii: , 
a) evidenţa permiselor de pescuit recreativ, 

sportiv, familial şi comercial; 
b) evidenţa autorizaţiilor şi a licenţelor de 

pescuit; 
c) evidenţa mărcilor atribuite instrumentelor de 

pescuit pentru fiecare permis sau autorizaţie în 
parte; 

d) evidenţă a sancţiunilor aplicate persoanelor 
fizice sau juridice conform prezentei legi; 

e) evidenţa pescarilor comerciali care au avizat 
un punct gastronomic local; 

I) evidenţa persoanelor fizice sau juridice care 
comercializează plase sau unelte de pescuit 
avizate de ANPA; 

g) date din Registrul navelor şi a ambarcaţiunilor 

comerciale; 
h) date din registrul producătorilor de plase; 

(4) Operatorii prevăzuţi la aim . (2) vor putea accesa 
atât informaţiile cele mai recente precum şi un istoric 
al activităţii fiec ărui p e s car, în ac e st s ens urmând a fi 
tinută o arhivă in format electronic cu documentele ~ 
eliberate fiecărei persoane fizice sau juridice, după 

caz. 

(5) SUMAP va avea mai multe module interconectate 
la aceeaşi bază de date, pentru a deservi atât 
activităţile operaţionale instituţionale, activităţile de 
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inspecţie şi control, raportare capturilor şi de 
semnalare. 

124. Art. 125 ~ 
(1) In cadrul Agenţiei Naţionale de Pescuit şi 

Acvacultură se constituie Registrul navelor şi 

ambarcaţiunilor de pescuit, cu caracter administrativ, 
în care se menţionează toţi parametrii tebnici ai 
navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit, necesari 
stabilirii efortului de pescuit exercitat de flotă. 

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
împreună cu Autoritatea Navală Română, stabileşte 

modul de operare şi de funcţionare a Registrului 
navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit. 

~ 
(3) Inscrierea în Registrul navelor şi ambarcaţiunilor 

de pescuit nu scuteşte proprietarul navei sau 
ambarcaţiunii de îndeplinirea obligaţiei de înscriere în 
registrul comerţului sau in alte registre publice 
existente. 

(4) Construirea, modernizarea şi reconversia navelor 
şi ambarcaţiunilor de pescuit se realizează in cadrul 
programelor pentru adaptarea efortului de pescuit la 
starea resurselor acvatice vii existente în zonele de 
pescuit şi ţinând cont de obligaţiile internaţionale 

asumate 

Nemodificat 

125. Capitolul VII. La art.1261it.e) se modificâ şi va avea 
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Sanctiuni ~ 
Art. 126 
Următoarele fapte constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 1500 lei la 3000 lei: 

a) încălcarea condiţiilor de pescuit prevăzute in 
permis, autorizaţie, în licenţa de pescuit comercial sau 
în regulamentul zonei de pescuit al asociaţiei titulare a 
dreptului de exploatare a resurselor acvatice vii in 
scop recreativ; 

b) practicarea pescuitului recreativ la mai puţin 

de 10 metri pe mal faţă de un alt pescar; 
c) lipsa deţinerii a minimum 2 saci menaj eri de 

către pescarii recreativi sau sportivi; 
d) completarea necorespunzătoare a fişei de 

captură de către pescarul recreativ în conformitate Cu 
peştele reţinut. 

e) depăşirea cotei de reţinere stabilite pentru 
posesorul de permis pentru pescuit familial; 

f) pescuitul recreativ sau sportiv din barcă la o 
distantă mai mică de 10 de metri faţă de o altă > > 
ambarcatiune sau la o distantă mai mică de 30 de , ~ 
metri faţă de cel mai apropiat stand de pescuit aflat la 
malul apei; 

g) nedeclararea capturilor accidentale de 
sturioni. 

următorul cuprins: 

e) depăşirea cotei de reţinere stabilite 
conform art. 24 pentru posesorul de permis 
pentru pescuit familial; 
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126. Art. 127 
Următoarele fapte constituie contravenţii şi se 
sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 6000 lei şi cu 
reţinerea şi suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a 
permisului sau autorizaţiei, după caz: 

a) capturarea salmonidelor cu unelte de pescuit 
comercial sau Cu alte unelte de pescuit confecţionate 

artizanal; 
b) capturarea vieţuitoarelor acvatice Cu mâna 

în bazinele acvatice naturale 
C) pescuitul salmonidelor Cu momeli naturale; 
d) pescuitul Cu mai mult de 3 muşte artificiale 

în apele salmonicole; 
e) reţinerea de către o singură persoană, care 

practică pescuitul recreativ, a mai mult de 5 exemplare 
per partidă de pescuit, în total, din speciile de păstrăv 
în apele de munte; 

f) reţinerea de către o singură persoană, care 

Următoarele fapte constituie contravenţii şi se 
sancţionează Cu amendă de la 3 000 lei la 6000 
lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o perioadă 

de 90 de zile a permisului sau autorizaţiei, după 

caz: 
a) capturarea salmonidelor cu unelte de 

pescuit comercial sau cu alte unelte de pescuit 
confecţionate artizanal; 

b) capturarea vieţuitoarelor acvatice cu 
mâna în bazinele acvatice naturale 

c) pescuitul salmonidelor cu momeli 
naturale; 

d) pescuitul cu mai mult de 3 muşte 

artificiale în apele salmonicole; 
e) reţinerea de către o singură persoană, 

care practică pescuitul recreativ, a mai mult de 
5 exemplare per partidă de pescuit, în total, din 
speciile de păstrăv în apele de munte; 
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practică pescuitul recreativ, a mai mult a mai mult de 
5 kg de peşte per partidă de pescuit din zona colinară 
şi de şes, cu excepţia cazului în care s-a pescuit un 
singur exemplar a cărui greutate depăşeşte 5 kg; 

g) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din 
culpă a semnelor indicatoare cu semnificaţie piscicolă; 

h) pescuitul recreativ sau sportiv în habitatele 
acvatice naturale, prin once metode şi mijloace, al 
peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de 
prohibiţie şi în zonele de protecţie; 

i) pescuitul cu paraşuta de pescuitt; 
j) deţinerea în proximitatea zonelor de pescuit 

şi a adăposturilor pescăreşti, în perioada de prohibiţie, 

a uneltelor de pescuit; 
k) deţinerea de unelte de pescuit în 

proximitatea zonelor de pescuit şi a adăposturilor 

pescăreşti, în perioada de prohibiţie sau în 
proximitatea zonelor de refacere biologică 

1) pescuitul oricăror specii de peşte şi al altor 
vieţuitoare acvatice vii efectuat fără permis in 
habitatele acvatice naturale; 

m) neîndeplinirea obligaţiei de a transmite 
informaţiile necesare pentru a fi incluse in Registrul 
CITES de către persoanele fizice. 

n) pescuitul în habitatele acvatice naturale în 
zonele în care pescuitul este strict interzis; 

o) deţinerea de unelte de pescuit în vecinătatea 

zonelor de pescuit pe perioada prohibiţiei generale; 
p) camparea în zonele de pescuit recreativ cu 

construcţii improvizate precum şi cu tabere 
permanente sau ocuparea unei zone de pescuit pentru 
mai mult de 21 de zile calendaristice consecutive 

f) reţinerea de către o singură persoană, 

care practică pescuitul recreativ, a mai mult a 
mai mult de 5 kg de peşte per partidă de pescuit 
din zona colinară şi de şes, cu excepţia cazului 
in care s-a pescuit un singur exemplar a cărui 

greutate depăşeşte 5 kg; 
g) mutarea, deteriorarea sau distrugerea 

din culpă a semnelor indicatoare cu semnificaţie 

piscicolă; 
h) pescuitul recreativ sau sportiv în 

habitatele acvatice naturale, prin once metode 
şi mij loace, al peştilor şi al altor vieţuitoare 

acvatice, în perioada de prohibiţie sau în 
zonele de protecţie; 

Amendament MAI 

i) pescuitul cu paraşuta de pescuitt; 
j) deţinerea în proximitatea zonelor 

de refacere biologică, a zonelor de pescuit şi 

a adăposturilor pescăreşti, în perioada de 
prohibiţie, a uneltelor de pescuit; 

j) deţinerea în proximitatea zonelor 
de pescuit, a adăposturilor pescăreşti sau a 
zonelor de refacere biologică, în perioada de 
prohibiţie, a uneltelor de pescuit 

Amendament MAI 

k) pescuitul oricăror specii de peşte şi al 
altor vieţuitoare acvatice vii efectuat fără 

permis in habitatele acvatice naturale; 
1) neîndeplinirea obligaţiei de a 

transmite informaţiile necesare pentru a fi 
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jncluse în ►~ e`_' istrul CITES de că$re pers®anele 
Jl zilt°-~eo 

m) pescuitul in habjtatele acvattjce 
natturale în z®nele in care pescuittul estte strict 
, 

~n ¢ erzis 9

n) camparea în z®nele de pescuitt 
recreattiv cu c®nsttrucţii impr®vizatte precum i 
cu ttabere penicanentte sau ®cuparea unei zone de 
pescuit pentru maj mult de 21 de zile 
calend6Aristil~-~l~-~ 0-~®lllls`Vcutj V e 

~ 

~2hi7o Art. tl28 La artal28 1Il1k) as ns®dIlilne Il va avon 
U~llăt®aIrele fapte c®nstituie c®nttrfaveIrltţii şi se 
sancţi®nează cu amendă de la 5 a ®®® lei la L 5 ®® lei şi 
cu reţinerea şi suspendarea pe ® durată de 180 de zile 
a perrmisului9 a aut®rizaţiei sau a IIicenţei9 după caz o 

a) plasarea uneltel®r de pesclySit llllllle sa U~ S in 

derjvă pe mai mult de d®uă ttreimi din lăţimea râuril®r9
canalel®r şi a Dunării 9 

b) utilizarea unelttel®r de pescuit fixe sau în 
derivă in cadrul între :ului complex la_Tunar I'z azelm~ 

urP ~1 1â1t®IitU1l cuprPIlIrllso 

Sjn®e9 in _hi®lurrule iBelciucErenciuc i in lacurile 
lit®rale 9

c) neducerea la îndeplimtire9 la termenele şi în 
c®ndiţiile sttabilitte9 a măsuril®r leale dispuse de 
pers®nalul cu dreptt de control şi inspecţie in cc;adrul 
pr®cesului verbal de c®ntraventtie 

d) nefu~ mtizarea dattel®r statistice căitre A`_ enţia 
Naţi®nala pentru Pescuitt şi Acvaculttură9 în 
c®nf®rmitate cu activităţile prevăzutte în pr® ̀ _i i amele de 
c®lecttare a datel®r şi cu prevederil®r le_Tislaţiei 
naţi®nale şi ale Uniunii Eur®pene privind sectt®rrul 
pescăres,{v~ 9
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e) capturarea peştelui cu unelte de plasă şi Cu 

pripoane in râurile şi în lacurile din zona de munte, 
precum şi în râurile colinare şi de şes, cu excepţia 
Dunării şi Prutului; 

f) folosirea altor uneltele de pescuit decât cele 
prevăzute de lege în scop comercial sau in scop 
ştiinţiflc; 

g) folosirea in scop comercial sau in scop 
stiintific a uneltelor nemarcate sau marcate 

> > 

necorespunzător. 

h) folosirea la pescuitul comercial, de către un 
pescar Cu permis comercial, a unui insoţitor care nu a 
fost autorizat în prealabil de către ARBDD; 

i) neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
autorizaţia de pescuit ştiinţific de către responsabilul 
tematicii, a temei, a proiectului sau a contractului de 
prestări servicii, de cercetare, monitorizare sau 
formare; 

j) nerespectarea de către unitatea de procesare 
sau ambalare şi reambalare a caviarului a obligaţiei de 
a transmite autorităţii competente pentru operarea 
înregistrărilor din baza de date pentru Registrul 
CITES a modelului etichetelor nereutilizabile; 

k) nerespectarea termenului de 24 de ore de 
către unitatea de procesare sau ambalare şi reambalare 
a caviarului a obligaţiei de a transmite autorităţii 
competente pentru operarea înregistrărilor din baza de 
date pentru Registrul CITES a codurilor etichetelor 
folosite; 

1) pescuitul, omorârea, deţinerea, transportul 
sau comercializarea exemplarelor aparţinând speciilor 
descrise în Anexa 8, cu excepţia sturionilor, provenite 
din habitatele acvatice naturale; 

k) nerespectarea, de către unitatea de 
procesare, ambalare sau reambalare a 
caviarului, a obligaţiei de a transmite 
codurile etichetelor nereutilizabile folosite, în 
termen de 24 de ore de la utilizarea acestora, 
către autoritatea competentă, pentru 
operarea înregistrărilor din baza de date 
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m) nerespectarea păstrării curăţeniei şi 
necolectarea în saci menaj eri a deşeurilor existente în 
zona de pescuit; 

n) nerespectarea obligaţiei de ţinere a unui 
registru al tuturor cantităţilor de caviar importate, 
exportate, reexportate, introduse pe teritoriul 
României din alt stat membru al Uniunii Europene, 
produse în crescătorii sau stocate de către unităţile de 
procesare, ambalare sau reambalare; 

o) neprezentarea permisului, licenţei sau 
autorizaţiei sau a datelor de identificare, atunci când 
acestea sunt solicitate de către persoanele 
împuternicite să constate contravenţiile sau 
infracţiunile prevăzute de lege; 

pentru Registrul CITES; 

128. Art. 129 
Următoarele fapte constituie contravenţii şi se 
sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 17.500 lei: 

a) introducerea în amenaj ările piscicole, fără 

avizul Ministerului Mediului şi Agenţiei Naţionale 

pentru Pescuit şi Acvacultură, a speciilor acvatice 
alohtone; 

b) desfăşurarea activităţii de acvacultură fără a 
detine licentă 

> > 

c) procesarea fără drept, a produselor obţinute 

din pescuit sau acvacultura. 
d) pescuitul cu alte unelte sau echipamente 

neautorizate sau nemarcate. 

Articolul 129 se modifică si va avea următorul 

cuprinş: 

Următoarele fapte constituie contravenlii şi se 
sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 17.500 lei: 
a) introducerea în amenaj ările piscicole, fără avizul 
Ministerului Mediului şi Agenţiei Nalionale pentru 
Pescuit şi Acvacultură, a speciilor acvatice alohtone; 
b) procesarea fără drept, a produselor oblinute din 
pescuit; 
c) pescuitul cu alte unelte sau echipamente 
neautorizate sau nemarcate. 

129. Art. 130 Articolul 130 se modifică si va avea următorul 

cuprins: 
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Următoarele fapte constituie contravenţii şi se 
sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, 
cu reţinerea sau suspendarea pe o durată de 180 de zile 
a permisului, a autorizaţiei sau a licenţei, după caz: 

a) reţinerea, deţinerea, transbordarea, 
transportul, procesarea şi comercializarea oricăror 
specii de peşti şi altor vieţuitoare acvatice, provenite 
din habitate naturale, sub dimensiunile minime legale; 

b) pescuitul cu paraşuta de pescuit în habitatele 
acvatice naturale; 

C) pescuitul recreativ, sportiv, familial, 
comercial sau ştiinţific efectuat fără autorizaţii, licenţe 

şi permisele prevăzute de lege sau Cu valabilitatea 
depăşită; 

d) nerespectarea normelor de comercializare a 
peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice precum şi 
inducerea în eroare a consumatorului privind 
denumirea corectă a speciei, provenienţa, recepţia şi 
calitatea acesteia; 

e) netransmiterea documentelor de 
monitorizare de către pescarii comerciali la termenele 
stabilite; 

f) netransmiterea situaţiei producţiei de peste, 
a încasărilor din pescuit si a stocurilor de peşte la 
termenele stabilite, de către administratorii fermelor 
de acvacultură; 

g) neîndeplinirea obligaţiei de a transmite 
informaţiile necesare pentru a fi incluse în Registrul 
CITES de către persoanele juridice; 

h) nerespectarea de către unitatea de procesare 
sau ambalare şi reambalare a caviarului a obligaţiei de 
a ţine un registru al tuturor cantităţilor de caviar 
importate, exportate, reexportate, introduse pe 

Următoarele fapte constituie contravenţii şi se 
sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 
20.000 lei, cu reţinerea sau suspendarea pe o 
durată de 180 de zile a permisului, a autorizaţiei 

sau a licenţei, după caz: 
a) reţinerea, deţinerea, transbordarea, 

transportul, procesarea şi comercializarea 
oricăror specii de peşti şi altor vieţuitoare 

acvatice, provenite din habitate naturale, sub 
dimensiunile minime legale; 

b) pescuitul cu paraşuta de pescuit în 
habitatele acvatice naturale; 

c) pescuitul recreativ, sportiv, familial, 
comercial sau ştiinţific efectuat fără autorizaţii, 

licenţe şi permisele prevăzute de lege sau cu 
valabilitatea depăşită; 

d) nerespectarea normelor de 
comercializare a peştelui şi a altor vieţuitoare 

acvatice precum şi inducerea în eroare a 
consumatorului privind denumirea corectă a 
speciei, provenienţa, recepţia şi calitatea 
acesteia; 

e) netransmiterea documentelor de 
monitorizare de către pescarii comerciali la 
termenele stabilite; 

f) netransmiterea situaţiei producţiei de 
peste, a încasărilor din pescuit si a stocurilor de 
peşte la termenele stabilite, de către 

administratorii fermelor de acvacultură; 

g) neîndeplinirea obligaţiei de a 
transmite informaţiile necesare pentru a fi 
incluse în Registrul CITES de către persoanele 
juridice; 
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teritoriul României din alt stat membru, produse în 
crescătorii sau stocate. 

i) nerespectarea cerinţelor legale privind 
utilizarea etichetelor nereutilizabile autoadezive lipite 
pe container astfel încât să se deterioreze la 
deschiderea acesteia, de către unităţile de procesare, 
ambalare, reambalare. 

j) reţinerea de către pescarii comerciali a unor 
cantităţi de peşte din captura zilnică pentru punctul 
gastronomic local deţinut, fără avizul prevăzut la art. 
57 alin. (3). 

k) comercializarea resurselor acvatice 
capturate de către pescarii comerciali destinate 
punctului gastronomic local pentru care a fost obţinut 

avizul prevăzut la art. 57 alin. (3). 
1) utilizarea unei nave sau a unei ambarcaţiuni 

la pescuitul în scop comercial, neinscripţionată cu 
marcaj exterior corespunzător licenţei de pescuit sau 
inscripţionată cu date false; 

m) producerea, achiziţia, importul, 
comercializarea, deţinerea sau folosirea la pescuit de 
către persoane fără autorizaţie emisă de către Agenţia 

Naţională de Pescuit şi Acvacultură a năvoadelor, 

voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor, precum 
şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial; 

h) nerespectarea de către unitatea de 
procesare sau ambalare şi reambalare a 
caviarului a obligaţiei de a ţine un registru al 
tuturor cantităţilor de caviar importate, 
exportate, reexportate, introduse pe teritoriul 
României din alt stat membru, produse în 
crescătorii sau stocate. 

i) nerespectarea cerinţelor legale privind 
utilizarea etichetelor nereutilizabile autoadezive 
lipite pe container astfel încât să se deterioreze 
la deschiderea acesteia, de către unităţile de 
procesare, ambalare, reambalare. 

j) reţinerea de către pescarii comerciali a 
unor cantităţi de peşte din captura zilnică pentru 
punctul gastronomic local deţinut, fără avizul 
prevăzut la art. 57 alin. (3). 

k) comercializarea resurselor acvatice 
capturate de către pescarii comerciali destinate 
punctului gastronomic local pentru care a fost 
obţinut avizul prevăzut la art. 57 alin. (3). 

1) utilizarea unei nave sau a unei 
ambarcaţiuni la pescuitul în scop comercial, 
neinscripţionată cu marcaj exterior 
corespunzător licenţei de pescuit sau 
inscripţionată cu date false; 

m) producerea, achiziţia, importul, 
comercializarea, deţinerea sau folosirea la 
pescuit de către persoane fără autorizaţie emisă 

de către Agenţia Naţională de Pescuit şi 

Acvacultură a năvoadelor, voloacelor, 
prostovoalelor, vârşelor, vintirelor, precum şi a 
altor tipuri de unelte de pescuit comercial; 
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130. Art. 131 
Următoarele fapte constituie contravenţii şi se 
sancţionează cu amendă de la 20.000 lei 1a 40.000 lei 
şi cu reţinerea sau suspendarea pe o durată de 360 de 
zile a permisului, a autorizaţiei sau a licenţei, după 
caz: 

a) distrugerea sau degradarea digurilor, 
baraj elor şi canalelor, a taluzurilor şi malurilor, a 
instalaţiilor hidrotehnice aferente amenaj ărilor 
piscicole, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii 
penale, şi readucerea la starea iniţială; 

b) distrugerea sau degradarea din culpă a 
trecătoarelor pentru peşti, a topliţelor şi a cascadelor 
podite, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii 
penale; 

c) reducerea debitului de apă pe cursurile de 
apă naturale sau amenaj ate, dacă prin aceasta se 
periclitează existenţa resurselor acvatice vii, dacă nu 
constituie infracţiune potrivit legii penale, readucerea 
la starea iniţială; 

d) distrugerea, degradarea sau micşorarea din 
culpă a zonelor de protecţie perimetrală a amenaj ărilor 

piscicole, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii 
penale; 

e) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor 
care împiedică intrarea peştilor în sistemele de 
alimentare cu apă, irigaţii, precum şi în instalaţiile 
hidroenergetice, dacă nu constituie infracţiune potrivit 
legii penale; 

f) neluarea măsurilor pentru curăţarea zonelor 
de pescuit şi pentru protej area şi salvarea resurselor 
acvatice vii la construcţia sau golirea lacurilor de 
acumulare; 

La art 131 lit, a), c) şi o) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

a) distrugerea sau degradarea digurilor, baraj elor şi 

canalelor, a taluzurilor şi malurilor, a instalaţiilor 

hidrotehnice aferente amenaj ărilor piscicole, dacă 

nu constituie infracliune potrivit legii penale; 

c) reducerea debitului de apă pe cursurile de apă 

naturale sau amenaj ate, dacă prin aceasta se 
periclitează existenţa resurselor acvatice vii, dacă nu 
constituie infracţiune potrivit legii penale; 
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g) neexecutarea lucrărilor pentru protecţia şi 

refacerea habitatelor naturale ale peştilor şi ale 
celorlalte vieţuitoare acvatice vii; 

h) pescuitul în scop comercial, sportiv Si 

recreativ pe cursul unei ape curgătoare in zona de 500 
m aval de baraj; 

i) circulaţia autovehiculelor de once tip şi 

transportul Cu once mij loace al buştenilor prin albia 
minoră a râurilor şi pâraielor din zona de munte. 

j) pescuitul comercial si transportul peştelui 

provenit din habitatele piscicole naturale in intervalul 
orar 22:00-5:00 Cu excepţia pescuitului şi transportului 
de scrumbie. 

k) reţinerea peştelui capturat pentru a fi utilizat 
în punctele gastronomice locale fără avizul ANPA sau 
al ARBDD, după caz; 

1) distrugerea ihtiofaunei şi a habitatelor 
acvatice naturale prin activităţi ilegale de extragere a 
agregatelor minerale din albiile râurilor. 

m) refuzul de a permite accesul personalului 
cu drept de inspecţie şi control la sediile şi sucursalele 
unităţilor controlate, la navele sau ambarcaţiunile, 

autovehiculele, unităţile de acvacultură, unităţile de 
procesare, comercializare şi alimentaţie publică, 

precum şi in perimetrul bazinelor acvatice exploatate 
prin pescuit recreativ sau comercial, în vederea 
îndeplinirii fu.ncţiei de inspecţie şi control; 

n) comercializarea fără drept a peştelui şi a 
altor vieţuitoare acvatice vii; 

o) eliberarea unei licenţe de pescuit de către 
personalul administrativ al ANPA cu nerespectarea 
art. 58; 

p) pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de 

o) eliberarea unei licenţe de pescuit de către 
personalul administrativ al ANPA cu nerespectarea 
art. 58, aim . (1) şi alin. (5); 
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naturale, prin once metode şi mij loace, al peştilor şi al 
altor vieţuitoare acvatice, în zonele de refacere 
biologică; 

h) procesarea, fără drept, a produselor obţinute 
din pescuit sau acvacultură, cu scopul comercializării; 

i) deţinerea, transportul şi comercializarea fără 
documente legale a peştelui şi altor vieţu.itoare 

acvatice obţinute din pescuit on produselor din peşte. 

Documentele de provenienţă vor însoţi mărfurile, 
indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul 
transportului, al depozitării sau al comercializării. Prin 
documente de provenienţă se înţelege, după caz, fişă 
de captură, declaraţie de descărare, notă de transport, 
notă de transport, factura fiscală, bon fiscal, avizul de 
însoţire a mărfii, documentele vamale, proces verbal 
de confiscare; 

j) comercializarea peştelui provenit din 
activitatea de pescuit ştiinţific; 

k) pescuitul cu japca,  cu ostia, suliţa, ţepoaica 
şi cu once alte unelte înţepătoare sau agăţătoare, prin 
greblare sau harponare, precum şi reţinerea peştelui 

care prezintă leziuni provocate de unelte înţepătoare 

sau agăţătoare; 

1) producerea, importul, deţinerea, promovarea, 
comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip 
monofilament sau multi-monofilament, cu excepţia 
setcilor folosite pentru pescuitul calcanului, cu 
mărimea ochiului de minimum 400 mm (2a); 

m) promovarea in scop comercial şi vânzarea 
echipamentelor care distrug resursele acvatice vii prin 
curentare, precum şi deţinerea in proximitatea zonei 
de pescuit a unui dispozitiv ce poate fi folosit la 
pescuitul prin curentare. 

j) comercializarea sau păstrarea fără drept a peştelui 
provenit din activitatea de pescuit ştiinţific; 
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n) modificarea puterii motorului prevăzut pe 
ambarcaţiunea pentru care a fost eliberată anterior o 
licenţă de pescuit comercial. 

o) neîndeplinirea obligaţiei Şi a procedurii de 
distrugere a bunurilor confiscate, prevăzute la articolul 
136 aim . (9) 

_ 

132. Art. 133 
(1) Următoarele fapte constituie infracţiuni Şi se 

pedepsesc cu închisoare de la 4 ani la 6 ani Şi 
interzicerea dreptului de a pescui o perioadă de 
3 — 5 ani: 
a) pescuitul, omorârea, deţinerea, reţinerea, 

transportul sau comercializarea calcanului capturat pe 
teritoriul României din habitatele acvatice naturale, 
precum Şi a produselor Şi subproduselor obţinute din 
acesta, fără respectarea prevederilor legale în vigoare, 
cu excepţia celor provenit din acvacultură, pentru care 
se face dovada originii prin documente Şi marcaj e 
justificative legale. 

b) introducerea cu intenţie în habitatele 
acvatice naturale a unor specii acvatice alohtone; 

(2) Tentativa se pedepseŞte. 

Nemodificat 

133. Art. 134 
(1) Următoarele fapte constituie infracţiuni Şi se 

pedepsesc cu închisoare de la 5 ani la 8 ani Şi 
interzicerea dreptului de a pescui o perioadă de 
5 ani: 
a) pescuitul sau omorârea resursei acvatice 

prin curentare, pescuitul sau omorârea resursei 
acvatice cu materiale explozive, pescuitul sau 
omorârea resursei acvatice cu substanţe toxice Şi 

Articolu1134 alin.(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(1) Următoarele fapte constituie infracţiuni Şi se 
pedepsesc cu închisoare de la 5 ani la 8 ani Şi 
interzicerea dreptului de a pescui o perioadă 
cuprinsă între 3 Şi 5 ani: 
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narcotice de once fel, precum şi folosirea armelor de 
foe în scopul omorârii peştilor sau altor vieţuitoare 

acvatice. 
b) pescuitul sau omorârea deliberată a 

mamiferelor marine. 
c) pescuitul, omorârea, deţinerea, reţinerea, 

transportul sau comercializarea sturionilor capturaţi pe 
teritoriul României din habitatele acvatice naturale, 
precum şi a produselor şi subproduselor obţinute din 
aceştia, fără respectarea prevederilor legale în vigoare, 
cu excepţia celor proveniţi din acvacultură, pentru 
care se face dovada originii prin documente şi marcaj e 
justificative  legale. 

d) pescuitul, omorârea, deţinerea, transportul 
sau comercializarea lostriţei; 

e) extragerea resursei acvatice din ape interzise 
pescuitului din cauza poluării sau contaminării cu 
substante dăunătoare sănătătii umane. > > 

f) comercializarea produselor care provin din 
ape interzise pescuitului din cauza poluării sau 
contaminării cu substanţe dăunătoare sănătăţii umane, 
precum şi a vieţuitoarelor acvatice sau a produselor 
provenite din acestea care pun în pericol sănătatea 

v 

umana 
(2) Tentativa se pedepseşte. 

134. Art. 135 
(1) Furtul peştilor sau a altor vieţuitoare şi produse 
acvatice din habitatele acvatice naturale sau amenaj ări 

piscicole, constituie infracţiune şi se pedepseşte după 
~ 

cum urmeaza: 
a) cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu 

amendă, pentru o cantitate de peşte sau alte vieţuitoare 

La articolu1135 alin.(2) lit.e) se elimină. 
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şi produse acvatice de până la 10 kg inclusiv; 
b) cu închisoare de la un an la 3 ani, pentru o 

cantitate de peşte sau alte vieţuitoare şi produse 
acvatice cuprinsă între 10 kg şi 50 kg inclusiv; 

c) cu închisoare de la 2 la 7 ani, pentru o 
cantitate de peşte sau alte vieţuitoare şi produse 
acvatice de peste 50 kg; 

(2) Limitele speciale ale pedepselor prevăzute la aim . 
(1) se maj orează cu jumătate în cazul în care faptele 
au fost săvârşite în următoarele împrejurări: 

a) de o persoană având asupra sa o armă sau o 
substanţă narcotică on paralizantă; 

b) în timpul nopţii; 

c) în arii naturale protej ate de interes naţional; 

d) în penoada de prohibiţie; 
e) împotnva unor specii protejate(ex. 

sturionii). 
Lit e) se elimină 

135. Art. 136 
(1) Sunt supuse confiscării uneltele, ambarcaţiunile de 

Articolul 136 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

153 



pescuit Cu motoarele şi rezervoarele aferente, 
mijloacele de transport, armele de foc şi once alte 
bunuri care au fost folosite la săvârşirea infracţiunilor 
şi contravenţiilor prevăzute la art. 126-135 

(2) Bunurile rezultate din săvârşirea infracţiunilor şi 
contravenţiilor, constând in peşte, icre, alte vieţuitoare 
şi produse acvatice, sunt supuse confiscării. Resursele 
acvatice in stare proaspătă se predau de îndată la un 
operator economic autorizat pentru depozitare în 
vederea valorificării, contravaloarea făcându-se venit 
la bugetul de stat. 

(3) Valorificarea produselor piscicole confiscate se va 
face la preţul pieţei de achiziţie cu ridicata practicat de 
către operatorul economic căruia ii sunt predate 
acestea, calculat ca medic aritmetică a ultimelor 3 
preţuri de achiziţie obţinute de la furnizorii acestuia, 
pentru produse piscicole identice. Dovada stabilirii 
preţului de comercializare a produselor piscicole 
confiscate se face prin documentele fiscale de 
achiziţie. 

(4) Pentru bunurile confiscate prevăzute la aim . (1), 
organele de constatare dispun valorificarea ion în 
condiţiile legii, contravaloarea făcându-se venit la 
bugetul de stat. 

(5) Pentru bunurile confiscate prevăzute la aim . (2), 
care necesită depozitare sau distrugere, costurile 
operaţiunilor von fi imputate făptuitorului. 

(6) Navele sau ambarcaţiunile de pescuit, cu 

(1) Sunt supuse confiscării uneltele, ambarcaţiunile 

de pescuit cu motoarele şi rezervoarele aferente, 
mijloacele de transport, armele de foc şi once alte 
bunuri care au fost folosite la săvârşirea 

contravenţiilor prevăzute la art. 127, lit. d), e), f), 
h), i),1), n), p), la art. 128, lit, a), b), e), f), g),1), o), 
la art. 129, lit. b), c), la art. 130, lit, a), b), c), d), h), 
i) j),  1). m), la art. 131, lit, a), b), c), d), h), i), i),  1), 
m), n), o), p), şi a infracţiunilor prevăzute la art. 
132-135. 

Art. 136— (1) Sunt supuse confiscării 

uneltele, ambarcaţiunile de pescuit cu 
motoarele şi rezervoarele aferente, mijloacele 
de transport, armele de foc şi once alte 
bunuri care au fost folosite la săvârşirea 

infracţiunilor şi contravenţiilor. 

(2) Bunurile rezultate din săvârşirea 

infracţiunilor şi/sau contravenţiilor, 

constând în peşte, icre, alte vieţuitoare şi 

produse acvatice, sunt supuse confiscării şi se 
pun la dispoziţia proprietarului de drept, 
dacă acesta nu este autor/complice la 
săvârşirea infracţiunilor şi/sau 

contravenţiilor. 

(3) În situaţia în care proprietarul este 
autor/complice la săvârşirea infracţiunilor 

şi/sau contravenţiilor prevăzute de prezenta 
lege, bunurile menţionate se vor valorifica, 
contravaloarea făcându-se venit la bugetul 
de stat. 
(4) Resursele acvatice în stare proaspătă se 
predau de îndată la un operator economic 
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motoarele şi rezervoarele aferente, autovehiculele şi 

alte bunuri neinterzise de lege la deţinere/utilizare, 

care au fost folosite la săvârsirea infractiunilor si/sau , ~ 
contravenţiilor prevăzute de prezenta lege, se preiau în 
folosinţă gratuită de către structura din care face parte 
organul constatator, pentru a fl folosite în activităţi de 
combatere a infracţiunilor/contravenţiilor piscicole, 
până la rămânerea definitivă a unei hotărâri 

judecătoreti prin care se dispune restituirea bunurilor 
confiscate. 

(7) Odată cu restituirea bunurilor confiscate, folosite 
în condiţiile de la aim . (5), instituţia care a beneficiat 
de folosinţa acestora va restitui proprietarului 
contravaloarea gradului de uzură de la momentul 
folosinţei şi până la momentul restituirii. Eventualele 
pagube aduse bunurilor menţionate mai sus vor fi 
suportate de instituţia din care face parte persoana care 
a produs paguba. 

~ 
(8) In cazurile de confiscare a bunurilor prevăzute la 
aim . (2) organele de constatare pot dispune de îndată 

valorificarea lor în condiţiile legii, inclusiv prin 
donaţie către unităţi de asistenţă socială sau către once 
altă entitate de utilitate publică. 

(9) Bunurile care nu vor fi valorificate într-o perioadă 

de până la 90 zile de la data confiscării, din motive 
neimputabile niciunei autorităţi, vor fi distruse de 
către organele de constatare în prezenţa obligatorie a 
doi reprezentanţi ai MAI, respectiv un reprezentant de 
la Poliţia Naţională şi un reprezentant al Jandarmeriei 
în cazul în care faptele sunt săvârşite în afara 

autorizat pentru depozitare în vederea 
valorificării, contravaloarea făcându-se venit 
la bugetul de stat. 
(5) Valorificarea produselor piscicole 
confiscate se va face la preţul pieţei de 
achiziţie cu ridicata practicat de către 

operatorul economic căruia ii sunt predate 
acestea, calculat ca medie aritmetică a 
ultimelor 3 preţuri de achiziţie obţinute de la 
furnizorii acestuia, pentru produse piscicole 
identice. Dovada stabilirii preţului de 
comercializare a produselor piscicole 
confiscate se face prin documentele fiscale de 
achiziţie. 

(6) Pentru bunurile confiscate prevăzute la 
aim . (2), care necesită depozitare sau 
distrugere, costurile operaţiunilor vor fi 
imputate făptuitorului. ~ 
(7) In cazurile de confiscare a bunurilor 
prevăzute la aim . (1) organele de constatare 
dispun valorificarea lor în condiţiile legii, 
contravaloarea făcându-se venit la bugetul 
de stat. 
(8) Navele sau ambarcaţiunile de pescuit, cu 
motoarele şi rezervoarele aferente, 
autovehiculele si alte bunuri neinterzise de , 
lege la deţinere/utilizare confiscate, care an 
fost folosite la săvârşirea infracţiunilor 

prevăzute de prezenta lege, se preiau în 
folosinţă gratuită de către structura din care 
face parte organul constatator, pentru a fi 
folosite în activităţi de combatere a 
infracţiunilor/contravenţiilor piscicole, până 
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petrimetrului RBDD şi în prezenţa unui reprezentant 
al Poliţiei Deltei şi al unui reprezentant al Poliţiei 

Naţionale pentru faptele săvârşite pe teritoriul RBDD. 
De asemenea, bunurile ce necesită condiţii speciale de 
distrugere, vor fi predate operatorilor economici 
specializaţi, urmând a fi încheiat un proces verbal. 

(10) Operaţiunile de distrugere prevăzute la aim . (9) 
vor fi înregistrate video, jar înregistrările video vor fi 
stocate pentru o perioadă de minim trei ani de către 

organul de constatare. 

(11) Instituţiile de control vor desemna persoane din 
rândul personalului propriu care să se ocupe în mod 
special de valorificarea bunurilor confiscate, iar 
conducerile institutiilor de control vor încheia , 
parteneriate cu MAI în termen de 60 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi. 

~ 
(12) In termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, procedurile necesare punerji în aplicare 
a dispoziţiilor prezentului articol vor fi stabilite prin 
ordin comun al MADR si MMAP. 

la până la rămânerea definitivă a unei soluţii 

prin care se dispune restituirea bunurilor 
confiscate. 
(9) Odată cu restituirea bunurilor confiscate, 
folosite în condiţiile de la aim . (5), instituţia 

care a beneficiat de folosinţa acestora va 
restitui proprietarului contravaloarea 
gradului de uzură de la momentul folosinţei 

şi până la momentul restituirii. Eventualele 
pagube aduse bunurilor menţionate mai sus 
vor fi suportate de instituţia din care face 
parte persoana care a produs paguba. ~ 
(10) In cazurile de confiscare a bunurilor 
prevăzute la aim . (2) organele de constatare 
pot dispune de îndată valorificarea lor în 
condiţiile legii, inclusiv prin donaţie către 

unităţi de asistenţă socială sau către once 
altă entitate de utilitate publică. 

(11) Bunurile interzise de lege la deţinere, 

vor fi distruse în condiţiile legislaţiei 

naţionale în vigoare. 
(12) Operaţiunile de distrugere vor fi filmate, 
iar înregistrările video vor fi stocate pentru o 
perioadă de minim trei ani de către organul 
de constatare. De asemenea, bunurile ce 
necesită condiţii speciale de distrugere, vor fi 
predate operatorilor economici specializaţi, 

urmând a fi încheiat un proces verbal. 
(13) Instituţiile de control vor desemna 
persoane din rândul personalului propriu 
care să se ocupe în mod special de 
valorificarea bunurilor confiscate, iar 
conducerile institutiilor de control vor ~ 
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înche!a parteneriate cu Ministerul Afacerilor 
Interne în termen de 60 de z!le de la intrarea 
în v!goare a prezente! leg!. ~ 
(14) In termen de 60 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezente! leg!, procedur!le necesare 
puner!! în apl!care a d!spoz!ţ!!lor prezentulu! 
art!col vor ffi stab!1!te pr!n ord!n comun al 
m!n!strulu! agr!cultur!! ş! dezvoltăr!! rurale 
ş! m!n!strulu! med!ulu!, apelor ş! pădur!lor. 

AMENDAMENTE MAI 

136. Art. 137 
(1) Pe lângă organele de urmărire penală sunt 
competente să efectueze acte de constatare pentru 
faptele prevăzute la art. 132-135 şi persoanele cu drept 
de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei Naţionale 

pentru Pescuit şi Acvacultură, Gărzii Naţionale de 
Mediu, Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta 
Dunării", precum şi de către personalul MAI cu drept 
de control, conform prevederilor art. 61 din Legea nr. 
135/2010 privind Codul de procedură penală, Cu 
modificările şi completările ulterioare. 

(2) Organele prevăzute la aim . (1) au obligaţiile 

Art!colul 137 se mod!fică s! va avea 
următorul cupr!ns: 
(1) Pe lângă organele de urmăr!re penală 

sunt competente să efectueze acte de 
constatare pentru faptele prevăzute la art. 
132 - 135 ş! persoanele cu drept de !nspecţ!e 

ş! control d!n cadrul Agenţ!e! Naţ!onale 

pentru Pescu!t ş! Acvacultură, Gărz!! 

Naţ!onale de Med!u, Adm!n!straţ!e! 

Rezervaţ!e! B!osfere! „Delta Dunăr!!", 

precum ş! de către of!ţer!! ş! agenţ!! d!n 
cadrul Pol!t!e! Române s! Pol!t!e! de > > > 
Front!eră Române, ofiţer!! ş! subofiţer!! d!n 
cadrul Jandarmer!e! Române cu drept de 
control ş! de către personalul s!lv!c d!n 
cadrul Reg!e! Naţ!onale a Pădur!lor — 
Roms!lva conform preveder!lor art. 61 d!n 
Legea nr. 135/2010 pr!v!nd Codul 
de procedură penală, cu mod!f!căr!le ş! 

completăr!le ulter!oare. 
AMENDAMENTE MAI 
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organelor de constatare a infracţiunilor, prevăzute de 
Codul de procedură penală. 

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor prevăzute la art. 126-135 se fac de către 
personalul prevăzut la aim . (1), de către ofiţerii şi 
agenţii din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de 
Frontieră Române, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 
Jandarmeriei Române, precum şi de către personalul 
silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - 
Romsl va. 

(4) Limitele de pedeapsă şi cuantumul contravenţiilor 
se dublează în cazul în care persoana care încalcă 
prevederile art. 126-135 şi are una dintre calităţile 
stabilite de alin (1) şi aim . (3). 

(2) Organele prevăzute la aim . (1) au obligaţiile 

organelor de constatare a infracţiunilor, 

prevăzute de Codul de procedură penală. 

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor se face de către: 

a) persoanele cu drept de inspecţie şi control 
din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit 
şi Acvacultură, Gărzii Naţionale de Mediu, 
Administraţiei Rezervaţiei Siosferei "Delta 
Dunării", ofiţerii şi agenţii din cadrul Poliţiei 

Române, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 
Jandarmeriei Române şi de către personalul 
silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor 

— Romsilva, pentru contravenţiile prevăzute 

la art. 126— 131; 
b) ofiţerii şi agenţii din cadrul Poliţei de 
Frontieră Române pentru contravenţiile 

prevăzute la art. 126, 127 lit. a)-1), n)-p), art. 
128 lit. a)-c), e)-i), 1)-m), o), art. 129 b)-d), 
art. 130 lit. a)-d), g), j)-m), art. 131 lit. d), g)- 
k), m), n), p)." 
AMENDAMENTE MAI 

Alin(4) se elimină. 

AMENDAMENTE MAI 

(4) Limitele speciale ale pedepselor principale şi a 
pedepselor complementare, precum şi limitele 
speciale ale contravenţiilor şi a sancţiunilor 

contravenţionale complementare se dublează în 
cazul în care persoana care încalcă prevederile art. 
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126-135 si are una dintre calitătile stabilite de alin 
(1) şi aim . (3). 

(5) Limitele de pedeapsă şi cuantumul contravenţiilor 

se dublează în cazul în care persoana încalcă 
prevederile art. 126-135 în perioada prohibiţiei 

generale, în zonele de strictă protectie şi în zonele de 
refacere biologică. 

(6) Persoanele menţionate la aim . (1) şi. aim . (3) au 
obligaţia de a se autosesiza on de câte on în spaţiul 

public vor apărea imagini şi materiale video care nasc 
suspiciunea rezonabilă că a fost săvârşită una din 
faptele prevăzute la art. 126-13 5. 

(7) Contravenţiile aplicate conform prezentei legi se 
supun regimului OG nr. 2/2001. 

(5) Cu excepţia art.127 lit.h) şi j), al art.132 lit.f) şi 

g) sau al art. 135 alin.(2) lit.c) şi d), limitele speciale 
ale pedepselor principale şi a pedepselor 
complementare, precum şi limitele speciale ale 
contraventiilor si a sanctiunilor contraventionale 

> > 

> 

> 

complementare se dublează în cazul în care 
persoana încalcă prevederile art. 126-135 în 
perioada prohibiţiei generale, în zonele de strictă 

protectie şi în zonele de refacere biologică. 

(6) Persoanele menţionate la aim . (1) şi aim . (3) 
au obligaţia de a se autosesiza on de câte on în 
spaţiul public vor apărea imagini şi materiale 
video care nasc suspiciunea rezonabilă că a fost 
săvârşită una din faptele prevăzute la art. 126-
135. 

(7) Contravenţiilor prevăzute la art. 126 - 131 le sunt 
aplicabile dispoziliile Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare" 

137. 
Capitolul VIII. 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 
Art. 138 
(1) Toate licenţele, autorizaţiile şi permisele de pescuit 
emise conform OUG nr. 23/2008 vor fi valabile până 

Art. 138 se modifică şi va avea următorul curpins: 
(1) Toate licenţele, autorizaţiile şi permisele de 
pescuit emise conform Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 

acvacultura, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr.317/2009, cu modificările şi 
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la împlinirea termenului de valabilitate. Până la 
stabilirea noilor modele de licente, avize, autorizatii si 
permise, vor fi utilzate cele stabilite anterior. 

(2) Contractele de concesiune încheiate de ANPA 
conform OUG 23/2008 vor fi valabile până la 
împlinirea termenului. 

completările ulterioare. Până la stabilirea noilor 
modele de licente, avize, autorizatii si permise, vor 
fi utilizate cele stabilite anterior. 
(2) Contractele de concesiune încheiate de ANPA 
conform OUG nr. 23/2008 cu modificările şi 

completările ulterioare îi păstrează valabilitatea 
până la data expirării termenelor pentru care au fost 
acordate. 

138. Art. 139 
(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 
martie 2008, şi Legea nr. 317/2009 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 21 
octombrie 2009, se abrogă. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, 
Hotărârea Guvernului nr. 1016/2008 privind 
cuantumul taxelor de licentiere şi autorizare în pescuit 
şi acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 641 din 8 septembrie 2008, se 
abrogă. 

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, 
Hotărârea Guvernului nr. 1191/2010 privind stabilirea 
sistemului de înregistrare a loturilor de sturioni din 
crescătorii şi a caviarului obţinut din activităţi de 
acvacultură şi de marcare prin etichetare a caviarului, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 831 din 13 decembrie 2010, se abrogă. 

Articolul 139 se modifică si va avea următorul 

cuprins : 
La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: 

a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura, publicată in 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 
10 martie 2008, şi Legea nr. 317/2009 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 
din 21 octombrie 2009. 
b) Hotărârea Guvernului nr. 1016/2008 privind 
cuantumul taxelor de licentiere şi autorizare in 
pescuit şi acvacultură, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 8 
septembrie 2008. 
c) Hotărârea Guvernului nr. 1191/2010 privind 
stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor de 
sturioni din crescătorii şi a caviarului obţinut din 
activităţi de acvacultură şi de marcare prin 
etichetare a caviarului, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 13 
decembrie 2010. 
d) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării 
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(4)  La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul 
ministrului agriculturii Si dezvoltării rurale şi al 
ministrului mediului, apelor Si pădurilor nr. 
85/662/2021 privind măsurile de refacere şi 
conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele 
piscicole naturale, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 403 din 16 aprilie 2021, se 
abrogă. 

(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al 
ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 
58/462/2021 privind stabilirea perioadelor şi zonelor 
de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de 
protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii 
în anul 2021, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 278 din 19 martie 2021, se 
abrogă. 

(5) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al 
ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 
99/814/2021 privind aprobarea măsurilor de 
reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit 
alocate pentru anul 2021, pe specii şi zone, publicat în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 559 din 31 mai 2021, se 
abrogă 

(6) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.369 
din 12 septembrie 2018 privind caracteristicile 

rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor 

nr. 85/662/2021 privind măsurile de refacere şi 

conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele 
piscicole naturale, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 403 din 16 aprilie 2021. 
e) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării 

rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor 

nr. 58/462/2021 privind stabilirea perioadelor şi 

zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a 
zonelor de protecţie şi refacere biologică a 
resurselor acvatice vii în anul 2021, publicat în 
Monitorul Official al României, Partea I, nr. 278 din 
19 martie 2021, se abrogă. 

f) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării 

rurale şi al rninistrului mediului, apelor şi pădurilor 

nr. 99/814/2021 privind aprobarea măsurilor de 
reglementare a efortului de pescuit şi cotele de 
pescuit alocate pentru anul 2021, pe specii şi zone, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I 
nr. 559 din 31 mai 2021. 
g) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării 

rurale nr. 1.369/2018 privind caracteristicile tehnice, 
condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul 
comercial şi metodele de pescuit comercial în apele 
marine şi continentale, publicat în Monfitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 819 din 25 septembrie 
2018. 
h) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării 

rurale nr. 807/2016 pentru aprobarea Normelor 
privind accesul la resursele acvatice vii din 
domeniul public al statului în vederea practicării 

pescuitului comercial în habitatele piscicole 
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tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la 
pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial 
în apele marine şi continentale, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 25 
septembrie 2018 se abrogă. 

(7) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 807 din 
13 mai 2016 pentru aprobarea Normelor privind 
accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al 
statului in vederea practicării pescuitului comercial in 
habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor 
naturale protej ate publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, se 
abrogă. 

(8) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al 
ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 
126/807/2017 pentru aprobarea Normelor privind 
accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al 
statului in vederea practicării pescuitului comercial în 
habitatele piscicole naturale din ariile naturale 
protej ate publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 447 din 15 iunie 2017, se abrogă. 

(9) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul 
ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1266/2011 
privind aprobarea condiţiilor de practicare a 
pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de 
practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor 
permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile 
naturale protej atepublicat în Monitorul Oficial al 

naturale, cu excepţia ariilor naturale protej ate 
publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 390 din 23 mai 2016, se abrogă. 

i) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării 

rurale şi al ministrului mediului nr. 126/807/2017 
pentru aprobarea Normelor privind accesul la 
resursele acvatice vii din domeniul public al statului 
în vederea practicării pescuitului comercial în 
habitatele piscicole naturale din ariile naturale 
protej ate publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 447 din 15 iunie 2017, cu modificările 

ulterioare. 
j) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării 

rurale şi al mediului şi pădurilor nr. 159/1266/2011 
privind aprobarea condiliilor de practicare a 
pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de 
practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi 

modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în 
ariile naturale protej ate publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 551 din 19 iulie 2011. 
k) Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 
nr.975/172/2010 pentru aprobarea Normelor privind 
practicarea activităţii de pescuit pentru consumul 
familial în Rezervalia Biosferei Delta Dunării 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 613 din 30 august 2010. 
1) Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi 

pădurilor nr.230/2001 privind delegarea temporara a 
competentei prevazute la art. 13 din Legea nr. 
192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi 

acvacultura de la Compania Naţională de 
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României, Partea I, nr. 551 din 19 iulie 2011, se 
abrogă. 

(10) La data intrării în vigoare a prezentei legi, 
Ordinul ministrului mediului, apelor Si pădurilor nr. 
975/2010 pentru aprobarea Normelor privind 
practicarea activităţii de pescuit pentru consumul 
familial în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 
30 august 2010, se abrogă. 

(11) La data intrării în vigoare a prezentei legi, 
Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 
230/2001 privind delegarea temporara a competentei 
prevazute la art. 13 din Legea nr. 192/2001 privind 
fondul piscicol, pescuitul si acvacultura de la 
Compania Naţională de Administrare a Fondului 
Piscicol la Direcţia pescuit, piscicultura, 
salmonicultura din cadrul Ministerului Agriculturii, 
Alimentaţiei Si Pădurilor, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 12 iulie 
2011, se abrogă. 

Administrare a Fondului Piscicol la Direcţia pescuit, 
piscicultura, salmonicultura din cadrul Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, publicat in
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 
1 octombrie 2001. 

139. Se introduce un articol nou, art. 140 cu următorul 

cuprins: 
Art. 140 - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din 
prezenta lege. 

140. Anexa 1 
Art. 3 
(1) Anual, prin ordin comun al MADR şi MMAP, se va 
reglementa TAC-ul şi cotele de pescuit pentru toate tipurile 

Anexa 1 
Art. 3 
La articolul (3) se introduce un alineat nou după 

aim . (3), alin.(4) cu următorul cuprins: 

163 



de pescuit din habitatele acvatice naturale pe bază de studii 
de specialitate, luând in calcul nivelul maxim de producţie 

care poate fi suportat de stocul exploatat/an 
(2) Prin ordin comun al MADR şi MMAP, se poate limita 
efortul de pescuit în anumite zone, pentru refacerea 
resurselor acvatice vii. 
(3) La recomandarea Academiei Române, exploatarea 
resurselor naturale este interzisă pe teritoriul rezervaţiilor 

ştiinţifice şi al zonelor de protecţie strictă, în conformitate 
cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protej ate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Art. 4 
Valorile maxime alee efortului de pescuit pentru 
principalele specii de peşti din Marea Neagră pentru anul 
2021 sunt următoarele: 

(1) Calcanul va putea fi pescuit maximum 180 de zile pe 
an, cu setci de calcan, fund posibilă capturarea unui număr 

de maxim 6.500 de exemplare; 
(2) Rechinul va putea fi pescuit doar cu paragate de rechin; 
(3) Vongola va putea fi recoltată cu nave dotată cu dragă 

hidraulică, fund interzisă recoltarea acesteia in perioada 1 
iulie- 15 septembrie a fiecărui an. 

(4) Posibilităţile de pescuit aplicabile in Marea 

Neagră pentru anumite stocuri de peşte şi grupuri de 

stocuri de peşte se stabileşte anual prin decizie a 
preşedintelui ANPA în baza regulamentelor 

~ europene in vigoare. 

Art. 4 
(1) Valorile maxime ale efortului de pescuit pentru 

principalele specii de peşti din Marea Neagră 

următorul: 

a) Calcanul va putea fi pescuit maximum 180 de zile 
pe an, cu setci de calcan, fund posibilă utilizarea 

unui număr de maxim 6.500 de setci; 
b) Rechinul va putea fi pescuit doar cu paragate de 
rechin; 
c) Vongola va putea fi recoltată cu nave dotată cu 

dragă hidraulică, fiind interzisă recoltarea acesteia 
in perioada 1 iulie- 15 septembrie a fiecărui an. 
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