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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

pentru modificarea §;i completarea Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul §i acvacultura

Senatul adopta prezentul protect de lege

Articol unic.- Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 23 din 5 martie 2008 

privind pescuitul §i acvacultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 180 

din 10 martie 2008 cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i se 

completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, art.l2', cu urmatorul
cuprins:

„(1) Protec^ia §i conservarea resurselor acvatice vii este obliga^ia expresa 

a tuturor utilizatorilor resurselor de apa din domeniul public, indiferent de statutul 
juridic al acestora. Persoanele fizice §i persoanele juridice, care folosesc apele din 

domeniul public in alte scopuri decat cel piscicol, sunt obligate:
a) sa echipeze prizele de apa cu instala^ii care sa impiedice absorb^ia 

pe§telui din habitatul sau natural;
b) sa asigure recuperarea §i restituirea in habitatul natural a 

materialului piscicol absorbit accidental prin prizele de apa §i transferat in canale 

de deservire conexe;
c) sa asigure condi^ii optime pentru dezvoltarea normala a fondului 

piscicol in lacurile de acumulare, inclusiv amenajarea zonelor speciale pentru 

protejarea §i salvarea fondului piscicol in cazul golirii lacurilor de acumulare, in
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condi^iile regulamentelor de gospodarire a apelor §i cu excep^ia cazurilor de for^a 

majora;
d) sa asigure debitul minim de apa necesar in vederea dezvoltarii 

normale a fondului piscicol in aval de lacurile de acumulare.
(2) Autoritatea publica centrala de protec^ie a mediului, prin organismul 

sau specializat, va stabili condi^iile tehnice de indeplinire a obliga^iilor prevazute la 

alin.(l) §i va urmari respectarea lor.”

2. La articolul 63, litera e) se abroga.

3. La articolul 65, partea introductiva se modifica va avea urmatorul
cuprins:

(1) Urmatoarele fapte constituie infrac^iuni §i se pedepsesc cu 

inchisoare de la 6 luni la 3 ani §i cu plata despagubirilor datorate pentru distrugerea 

materialului piscicol, in condiliile legii, precum §i cu interzicerea dreptului de a 

pescui pe o perioada cuprinsa intre un an §i 3 ani, dupa caz:”

„Art.65.-

4. La articolul 65, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu 

urmatorul cuprins:
„d) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care impiedica intrarea 

pe§tilor in sistemele de alimentare cu apa, iriga^ii, precum §i in instala^iile 

hidroenergetice.”
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Acest proiect de lege se considera adoptat de Senat in forma inifiala, 
in condifiile articolului 75 alineatul (2) teza a Ill-a din Constitutia Romaniei, 
republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Titus Corj4;tean


