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PROCES - VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din data de 04.06.1997 
 

  În baza aprobării Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor nr. 
559/29.05.1997, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice s-a deplasat la Staţiunea de Cercetări Piscicole de la Nucet, 
judeţul Dâmboviţa, pentru discuţii cu specialişti din Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei şi alte staţiuni piscicole din ţară, având pe ordinea de zi: 
 
 ,,Discuţii asupra iniţiativei legislative - Legea protecţiei fondului piscicol, a 
                                pescuitului şi pisciculturii” 
 

După o scurtă prezentare a istoricului şi specificului staţiunii Nucet, făcută 
de domnul director Dan Vizitiu, s-a făcut un tur al staţiunii, pentru o mai bună 
cunoaştere a activităţii piscicole. 
  Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul Preşedinte Gh. Cristea. 
  La şedinţă au participat ca invitaţi: 
 - Din partea Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, domnul Fl. Scrieciu -  
             Director General, domnul D. Budescu - consilier, şef serviciu. 
 - Din partea Romsilva, domnul Paul Decei - consilier. 
 - Din partea Asociaţiei Patronale ,,Rompescaria”, domnul Victor Bulgaru - 
    vicepreşedinte, directorul SC Pescaris SA Iaşi. 
 - Din partea Staţiuni de Cercetări pentru Piscicultură Nucet, domnul 

   Dănuţ Vizitiu-  director. 
 - Din partea SC Piscicultorul SA Dâmboviţa, domnul D.Manolache -  

  director 
 - Din partea SC Amblac SA Buzău, domnul V. Manole - director.  
  Din partea iniţiatorilor a luat cuvântul domnul deputat  M. Chiriac 
care a făcut o prezentare generală a iniţiativei legislative. 
  În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole a iniţiativei 
legislative ,,Legea protecţiei fondului piscicol, a pescuitului şi pisciculturii”. 
  Cu majoritate de voturi, la propunerea domnului Preşedinte Gh. 
Cristea, s-a stabilit noul titlu al legii:,, Legea fondului piscicol, pescuitului şi 
pisciculturii”. 
  La art. 1 domnul deputat  A.P.Alecu a solicitat eliminarea 
paragrafelor 2 şi 3. 
  Cu majoritate de voturi, membrii Comisiei au aprobat menţinerea 
primelor două paragrafe ale art.1 şi eliminarea celui de al treilea paragraf al 
acestui articol.  
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  La art. 2 s-a eliminat sintagma ,,durabilă prin pescuit” şi după 
cuvântul ,,naturale” s-a adăugat  ,,şi amenajate”, modificarea fiind aprobată cu 
majoritate de voturi. 
  La art. 3 se păstrează forma iniţială. 
  La art. 4 s-a hotărât păstrarea formei iniţiale, cu observaţia că la 
punctul f. trebuiesc aduse clarificări în privinţa domeniului privat. 
  La art. 5, după ,,inundabile la viituri” se adaugă cuvântul 
,,păstrăvării”. Ar trebui ca în anexele legii să fie o listă cu definiţii a denumirilor de 
specialitate folosite în textul legii. 
  Art. 6 se păstrează în forma iniţială. 
  Art. 7 se păstrează în forma iniţială. Corecţie gramaticală: în loc de 
,,exploatarea durabilă a acesteia” se va trece ,,exploatarea acestuia” 
  La art. 8 după ,,bazine piscicole naturale” se adaugă ,,şi amenajate”. 
  La art. 9 se elimină prima propoziţie ,,Prin acvacultură... altor 
vieţuitoare acvatice.” 
  Art. 10 Se reformulează: ,,Fondul  piscicol din bazinele piscicole 
naturale,, aşa cum sunt definite la art. 4 aparţine domeniului public.” 
  Art. 11 Se reformulează: ,,Amenajările piscicole, aşa cum sunt definite 
la art. 5, pot aparţine domeniului public sau domeniului privat.” 
  Art. 12. Domnul deputat  A.P.Alecu a solicitat eliminarea acestui 
articol. În urma dezbaterilor, articolul a fost reformulat: ,,Strategia în domeniul 
protecţiei şi exploatării fondului piscicol, precum şi în domeniul pisciculturii, este 
atribuţia autorităţii publice centrale pentru agriculură şi alimentaţie, respcectiv a 
silviculturii pentru apele de munte”. 
  Art. 13 se elimină. 
  Art. 14 Se reformulează finalul, sintagma ,,exploatarea durabilă a 
fondului piscicol” se înlocuieşte cu sintagma ,,biodiversităţii fondului piscicol”. 
  Art. 15 Cuvântul ,,consultarea” se înlocuieşte cu ,,avizul” 
  Art. 16 Sintagma ,, Ordin comun al autorităţii publice centrale de 
protecţia mediului şi autorităţii publice centrale pentru agricultură şi alimentaţie”, 
se înlocuieşte cu sintagma ,, Ordin al autorităţii publice centrale pentru agricultură 
şi alimentaţie, cu avizul autorităţii publice locale pentru protecţia mediului” 
  Art. 17 rămâne în formularea iniţială. 
  Art. 18 Înainte de punctul e. se introduce un nou punct: 
  ,,d’. Ştiucile, timp de 60 de zile consecutiv, în perioada de 

 reproducţie.” 
Art. 19 rămâne în formularea iniţială. 
Art. 20 Domnul deputat  M. Chiriac propune eliminarea sintagmei ,,pe 

baza unor studii fundamentate”. În urma dezbaterilor, articolul a fost 
reformulat astfel: ,,Autoritatea publilcă centrală care emite ordinul anual de 
prohibiţie, pe baza unor studii fundamentate, poate prelungi şi decala 
perioadele şi duratele de prohibiţie a pescuitului.” 

Art. 21 rămâne în formularea iniţială. 
Art. 22, la pct. d. sintagma ,,prin albiile râurilor din zona de munte” se 

înlocuieşte cu sintagma ,,prin albiile apelor curgătoare din zona de munte.” 
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Domnul deputat  M. Chiriac solicită eliminarea punctului e. Cu 2 
voturi contra şi 2 abţineri s-a aprobat menţinerea punctului e. 

La pct. j. după cuvântul ,,Procurarea” se adaugă cuvântul ,,folosirea” 
La art. 23 se reformulează alin. 2 astfel: ,,....la propunerea autorităţii 

publice centrale pentru agricultură şi alimentaţie şi a autorităţii publice 
centrale de protecţie a mediului.”Articolul a fost votat cu un vot contra. 

Art. 24 se elmină. 
La art. 25 la pct. d., alin. 2, se reformulează ,,Autoritatea publică 

centrală pentru agricultură şi alimentaţie împreună cu autoritatea publică 
centrală de protecţie a mediului vor stabili în temen de 60 de zile.......” 

La art. 26 se reformulează: ,,Autoritatea publică centrală pentru 
agricultură şi alimentaţie împreună cu autoritatea publică centrală de 
protecţie a mediului, stabilesc efortul de pescuit şi autorizează metodele şi 
uneletele de pescuit, pentru asigurarea unei exploatări optime a fondului 
piscicol.” 

La art. 27 se reformulează prima propoziţie: ,,Autoritatea publică 
centrală pentru agricultură şi alimentaţie împreună cu autoritatea publică 
centrală de protecţie a mediului răspund de protecţia unor specii.....” 

Art. 28 La paragraful al doilea se adaugă după ,,şi de recepţie” 
sintagma: ,,a instalaţiilor speciale precum şi recepţia vor fi elaborate” în 
conformitate cu prevederile legale....... 

Paragraful trei se reformulează: ,,cu respectarea reglementărilor 
legale de autoritatea publică centrală pentru agricultură şi alimentaţie şi de 
autoritatea publică centrală de protecţie a mediului.” 

Art. 29 S-au purtat discuţii asupra prevederii finale: ,,fără 
recuperarea valorii de investiţie aferente acestora.” În cele din urmă 
articolul a fost votat în varianta iniţială, conform principiului ,,poluatorul 
plăteşte”. 

Dezbaterile Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice s-au încheiat la acest punct, urmând ca 
discuţiile să continue în altă şedinţă. 
  
 
 P R E Ş E D I N T E, 
            Gheorghe Cristea      Secretar, 
            I.Neacşu 


