DREPTUL DE EMITERE ŞI ELIBERARE A PERMISELOR DE PESCUIT RECREATIV
ÎN ANUL 2018
Din cauza legislaţiei schimbătoare şi confuze, în special pentru cei ce nu înţeleg sau nu vor să
înţeleagă litera şi spiritul legii, s-au produs şi se produc încă abuzuri, de natură a tulbura ordinea de drept în
materie de emitere şi eliberare a permiselor de pescuit recreativ, cu consecinţe păgubitoare pentru asociaţiile
beneficiare de contracte de utilizare sustenabilă a resursei acvatice vii din anumite zone de pescuit recreativ
şi pentru unii pescari recreativi, a căror bună credinţă le-a fost sau le este înşelată de cei fără drept să emită şi
să elibereze astfel de permise.
Pentru clarificarea aspectelor sesizate în această privinţă, din partea unor asociaţii afiliate, facem
următoarele precizări:
1. OUG nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 23/2008 privind pescuitul şi
acvacultura, prevede la art. 23 alin (1) că: „Pescuitul recreativ în habitatele piscicole naturale se
practică în baza unui permis de pescuit emis de către beneficiarul contractului de utilizare a
resurselor acvatice vii în scop recreativ.”
2. OUG nr. 23/2008, modificată şi completată ca urmare a adoptării ulterioare a Legii nr. 1/2017,
prevede modificarea şi completarea art. 23 alin (1) după cum urmează: „Prin pescuit
recreativ/sportiv se înţelege pescuitul efectuat cu undiţa sau lanseta, în scop de
agrement/performanţă, pe baza unui permis nominal emis de către administratorul resurselor
acvatice vii şi eliberat de acesta sau de asociaţiile de pescari sportivi, după caz, fără perceperea
de taxe şi tarife.”
Trecând peste inconsecvenţa folosirii termenilor de specialitate în textul legii, constatăm că, după
ultima actualizare, dreptul de a emite permise de pescuit recreativ aparţine exclusiv ANPA. Iar ANPA s-a
conformat legii, fiind singura entitate cu drept legal în acest sens. În continuare, ANPA a eliberat permisele
de pescuit recreativ exclusiv asociaţiilor beneficiare de contracte în vigoare, de utilizare a resurselor acvatice
vii în scop recreativ, care le-au distribuit membrilor acestora cu ocazia vizei carnetelor de membru pe 2018.
De aceea, organele de control ale statului nu recunosc ca legale decât permisele emise şi eliberate
de ANPA, distribuite direct, pentru Dunăre şi Marea Neagră (albastre) sau prin intermediul asociaţiilor
beneficiare de contracte, celelalte permise (albe). Cele din urmă sunt valabile în zonele contractate de
asociaţiile beneficiare de contracte şi, pe bază de reciprocitate statutară, pentru toate asociale afiliate, în
zonele contractate de aceste asociaţii.
În opinia noastră, conducerile asociaţiilor care şi-au permis să emită şi să elibereze membrilor
acestora propriile permise de pescuit recreativ au greşit nepermis, deliberat sau din culpă, expunându-se
sancţiunilor legii. Au adus însă şi prejudicii membrilor asociaţiei, în condiţiile în care permisele respective
nu sunt recunoscute ca legale de organele de control ale statului şi de alte asociaţii beneficiare de contracte,
care nu le pot acorda astfel reciprocitate.
Cu mult mai grav au greşit, comiţând un abuz indiscutabil şi înşelând proprii bună credinţă a
propriilor membri, conducerile asociaţiilor care nu au încheiate contracte de utilizare a resurselor acvatice
vii. De asemenea, au greşit în mod similar şi conducerile asociaţiilor care şi-au permis să acorde
reciprocitate asociaţiilor neafiliate, mai ales acelora care au dobândit contracte de utilizare a resursei acvatice
vii fără respectarea legii.
La momentul actual, acestea sunt prevederile, comentate, ale legii şi statutului în vigoare.
Este foarte probabil ca, urmare a susţinerilor noastre, prevederile OUG nr. 23/2008 să se mai
modifice din punct de vedere al dreptului de emitere şi eliberare a permiselor de pescuit recreativ, în
favoarea beneficiarilor de contracte, dar numai pentru viitor. Dar legea care va fi probabil modificată, se va
aplica numai din momentul intrării în vigoare, creând totuşi avantajul judecării faptelor cu caracter penal
după prevederile mai blânde ale acesteia (în situaţia că se va modifica în sensul emiterii şi eliberării
permiselor de pescuit recreativ de către beneficiarii de contracte de utilizare a resurselor acvatice vii).
Sperăm să fi reuşit să ne expunem opinia cât se poate de clar.
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