
Expunere de motive

Prezenta propunere legislativă reprezintă cadrul general de reglementare şi 

vine să ofere domeniului pescuitului predictibilitate şi stabilitate prin atribuirea unor 
sarcini Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, instituţie publică de interes 

naţional, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în vederea 

simplificării unor proceduri de exploatare a sectorului la cote şi parametri normali.

România deţie un potenţial natural extraordinar in domeniul pescuitului şi al 
acvaculturii, iar principalele cauze ale producţiei sub potenţial au fost: concesionarea 

parţială a amenajărilor piscicole aflate în domeniul public şi privat al statului, iar cele 

aflate în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării au fost exploatate piscicol în

productivitatea la hectar redusă, obţinută în cadrul 
fermelor de acvacultură, foarte apropiată de nivelul productivităţii piscicole a mediului 

natural; lipsa producţiei din acvacultura marina; slaba performanţa a operatorilor 
economici, care deţin ambarcaţiuni şi dotări insuficiente şi învechite; specii 
neatractive din punct de vedere economic pentru pescari; pescuitul ilegal, nedeclarat 

şi nereglementat.

în clasamentul producţiei din acvacultură al statelor membre UE, Romania s-a 

situat în anul 2016 pe locul 16, cu o producţie de 12.605 de tone (0,97% din 

producţia UE). în anul 2017, Romania a coborât pe locul 18, cu o producţie de 

12.798 de tone (0,93% din producţia UE). Astfel, cele doua poziţii pierdute au fost 
ocupate de Bulgaria şi Malta, care au înregistrat creşteri semnificative ale producţiei 

interne, de aproximativ 26% faţa de anul precedent.

proporţie de numai 57%;

Sistemele de acvacultură şi fermele pentru peşte pot reprezenta o parte a 

soluţiei pentru protejarea mediului înconjurător şi pot contribui la reducerea presiunii 

asupra stocurilor de peşte. în prezent, unul din doi peşti destinaţi consumului provine 

din acvacultură.

în vederea simplificării comunicării cu Comisia Europeană, propunerea 

legislativă instituie Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură ca fiind unic 

administrator al resursei acvatice vii din România, ţinând cont că în prezent, doar



aceasta instituţie raportează Comisiei Europene activităţile de inspecţie, control si de 

producţie ale sectorului pescăresc.

Prin prezenta propunere legislativă se doreşte aducerea sectorului pescăresc 

din România acolo unde îi este locul şi susţinerea pescarilor şi al întregului sector 
prin norme clare care să reducă braconajul şi alte forme ilegale de exploatare a 

habitatelor piscicole.

Senator

George Scarlat
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