Observații proiectul de „ORDIN privind condiţiile de acordare a dreptului de pescuit în scop recreativ în habitatele piscicole naturale”
Nr. Text conform proiectului de ordin
crt.
1
Art. 1. Atribuirea dreptului de pescuit recreativ în
habitatele piscicole naturale din
România se face de către Agenţia Naţională pentru
Pescuit şi Acvacultură în calitate de
administrator al resurselor acvatice vii, cu excepţia
celor aflate în administrarea Rezervaţiei
Biosferei "Delta Dunării", prin concesionare în
condițiile legii către asociațiile de pescari legal
constituite şi recunoscute care au în obiectul de
activitate pescuitul recreativ.
2
Art. 2. În termen de 30 de zile, Agenţia Naţională
pentru Pescuit şi Acvacultură are obligaţia
să asigure documentațiile necesare demarării
procedurilor de concesionare, cu prevederea
obligațiilor și răspunderilor concendentului și
concesionarului.
3
Art. 3. Documentațiile depuse de solicitanți pentru
concesionare, vor cuprinde obligatoriu
planul de management pentru exploatarea durabilă
prin pescuit recreativ a resursei acvatice
vii pentru zona de pescuit recreativ supusă
concesionării.
Planul de management este elaborat de instituţii de
cercetare din domeniul pescuitului şi
acvaculturii.
4
Art. 4. Conţinutul Planului de management este
prezentat în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
5
Art. 5. –(1) Atribuirea contractului de concesionare
se va face în funcție de nivelul cel mai
mare al redevenței propuse pentru zona respectivă și
Planul de management prezentat.

6

(2) În situația existenței unor propuneri cu nivele
egale de redevență pentru o anumită zonă
de pescuit, contractul de concesionare se va atribui
solicitantului care are un Plan de management
consolidat, cu date verificabile, adecvat zonei de
pescuit solicitate.

Modificări propuse de AGVPS

Motivație

Art. 5. –(1) Atribuirea contractului de concesionare
se va face în funcție de nivelul cel mai mare al
redevenței propuse pentru zona respectivă în
conformitate cu prevederile caietului de sarcini
elaborat de administratorul resursei acvatice vii și
Planul de management prezentat de solicitant.

Pentru respectarea prevederilor legale
referitoare la procedura de concesionare

7

Art. 6. Asociaţiile de pescuit recreativ care au
încheiate contracte de concesionare pentru
exploatarea durabilă prin pescuit recreativ a
resurselor acvatice vii, sprijină cu persoane
angajate şi autorizate în condiţiile legii, personalul
Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi
Acvacultură cu drept de inspecţie şi control, în
acţiunile de inspecție și control.

8

Art. 7. Permisele de pescuit recreativ se emit de
către Agenția Națională pentru Pescuit și
Acvacultură și se eliberează prin asociaţiile de
pescuit recreativ care au încheiate contracte
de concesionare pentru exploatarea durabilă prin
pescuit recreativ a resurselor acvatice, în condiţiile
legii;

9

Art. 8. Permisele de pescuit recreativ pentru zonele
de pescuit recreativ neconcesionate de
asociaţiile de pescuit recreativ se eliberează de către
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.

10

Art. 9. Pescarii recreativi, în baza permiselor de
pescuit, au obligaţia ca anual să prezinte
asociaţiilor de pescuit recreativ o fişă de captură în
care să specifice numărul de partide de
pescuit şi cantitatea de peşte capturată, pe specii.

11

Art. 10. Eliberarea permisului de pescuit recreativ
pentru anul următor este condiţionată de
prezentarea fişelor de captură pentru anul
precedent.

12

Art. 11. Modelele permiselor de pescuit recreativ
sunt prezentate în Anexa nr. 2 la prezentul
ordin.
Art. 12. Modelul fişei de captură este prezentat în

13

Art. 6. Asociaţiile de pescuit recreativ care au
încheiate contracte de concesionare pentru
exploatarea durabilă prin pescuit recreativ a
resurselor acvatice vii, sprijină asigură paza resursei
cu persoane angajate şi autorizate în condiţiile legii
personal propriu angajat și autorizat în condiţiile
legii, și sprijină personalul Agenţiei Naţionale pentru
Pescuit şi Acvacultură cu drept de inspecţie şi
control, în acţiunile de inspecție și control, în
acţiunile de constatare şi sancţionare a
contravenţiilor şi infracţiunilor.
Art. 7. Permisele de pescuit recreativ se emit de
către Agenția Națională pentru Pescuit și
Acvacultură și se eliberează prin de asociaţiile de
pescuit recreativ pescari recreativi care au încheiate
contracte de concesionare pentru exploatarea
durabilă prin pescuit recreativ a resurselor acvatice,
cu valabilitate în condiţiile legii;

Art. 8. Permisele de pescuit recreativ pentru zonele
de pescuit recreativ neconcesionate de asociaţiile de
pescuit recreativ se eliberează de către Agenția
Națională pentru Pescuit și Acvacultură, și sunt
valabile doar pentru aceste zone de pescuit.
Art. 9. Pescarii recreativi, în baza permiselor de
pescuit, au obligaţia ca anual să prezinte
asociaţiilor de pescuit recreativ al cărei membrii sunt
o fişă fișele de captură în care să specifice numărul
de partide de pescuit şi cantitatea de peşte
capturată, pe specii.
Art. 10. Eliberarea permisului de pescuit recreativ
pentru anul următor este condiţionată de
prezentarea de către concesionar a situației privind
capturile realizate, întocmită în baza fişelor de
captură pentru anul precedent.

- Pentru respectarea prevederilor art. 12 (7) din
OUG 23/2008 și Legii nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, cu modificările şi completările
ulterioare.
- Ordinul nu specifică cine face paza resursei .
Constatarea și sancționarea contravențiilor de
către personalul specializat al concesionarului
conf. Lege 333/2003 nu este rezolvată.

Pentru respectarea prevederilor articolului 23
alin. 4 din Legea nr. 317/2009, care stabileşte
foarte exact şi clar valabilitatea permisul de
pescuit recreativ-sportiv împreună cu dovada
calităţii de membru al unei asociaţii de pescari
sportivi: …„Permisul de pescuit recreativ/sportiv
este valabil atât pentru zonele concesionate de
asociaţia al cărui membru este, cât şi pentru
zonele concesionate de alte asociaţii, pe bază
de reciprocitate”. Același lucru rezultă și din
prevederile art. 2 punctul 271 al aceleiași legi
idem

Exprimare corectă

ANPA nu poate gestiona zecile de mii de fișe de
pescuit care se vor întocmi.

14

Anexa nr. 3 la prezentul ordin.
Art. 13. Asociaţiile de pescari sportivi legal
constituite înscrise în Registrul sportiv, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 a
educaţiei fizice şi sportului, cu modificările
ulterioare, pot organiza competiţii de pescuit sportiv
în baza unui program anual de
competiţii vizat de conducerea Agenției Naționale
pentru Pescuit și Acvacultură

15

16

17

Art. 14. La data intrării în vigoare a prezentului ordin,
Ordinul ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale nr. 369/2016 privind condițiile de
practicare a pescuitului recreativ/sportiv,
regulamentul de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv, precum și modelele permiselor de
pescuit recreativ/sportiv, publicat în Monitorul
Oficial al României nr. 252 din 5 aprilie 2016
se abrogă.
Art. 15. Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

SE ELIMINĂ

Ordinul nu poate reglementa o activitate
sportivă, domeniul de competență al unei alte
autorități a statului.

SE INTRODUCE ARTICOL NOU CU URMĂTORUL CUPRINS:
Art. 13. Contractele de exploatare durabilă prin
pescuit recreativ a resurselor acvatice vii încheiate
cu asociațiile de profil, aflate în curs de derulare, se
actualizează prin acte adiționale la acestea și produc
efecte juridice până la termenul prevăzut în
contract, sau până la data demarării atribuirii
dreptului de pescuit pe zona respectivă prin
concesionare, după caz.
Art. 14. La data intrării în vigoare a prezentului ordin,
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.
369/2016 privind condițiile de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a
pescuitului recreativ/sportiv, precum și modelele
permiselor de pescuit recreativ/sportiv, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 252 din 5 aprilie 2016
precum și orice alte dispoziții contrare emise anterior
publicării prezentului ordin se abrogă.

Pentru respectarea prevederilor contractelor în
vigoare, precum și a celor ce trebuie încheiate
în baza hotărârilor executorii ale instanțelor de
judecată

Pentru evitarea interpretărilor eronate și pentru
anularea prevederilor altor acte administrative
emise anterior contrare legii.

Anexa nr. 1
Planul de management pentru exploatarea durabilă prin pescuit recreativ a resurselor acvatice vii în zona de pescuit ………..
Capitolul 1: Datele de identificare şi de delimitare a zonei de pescuit recreativ.
Capitolul 2: Scurt istoric a activităţii din ultimii 15 ani ai asociaţiei de pescuit recreativ în zona de pescuit solicitată.
2.1. Evoluţia resurselor acvatice vii, pe specii;
2.2. Activităţi de îmbunătățire a ecosistemelor acvatice;
2.3. Populările cu puiet de peşte efectuate;
2.4. Evoluţia numărului de pescari recreativi;
2.5. Măsuri de educare a pescarilor recreativi pentru protecţia resurselor acvatice vii şi a mediului acvatic.
Capitolul 3: Date privind asociaţia de pescari recreativi.
3.1. Situaţia financiară în perioada 2012 – 2015;
3.2. Personalul angajat în anul 2015;
3.4. Situaţia mijloacelor de transport auto, ambarcaţiuni, etc, necesare desfăşurării activităţii la nivelul anului 2015.
Capitolul 4: Evaluarea resurselor acvatice vii.
Capitolul 5: Măsurile care se prevăd pentru protecţia şi dezvoltarea durabilă a resursei acvatice vii.
5.1. Investiții în protecția zonelor de reproducere și creștere a puietului în habitatele piscicole naturale;
5.2. Investiții în unități de producere a puietului de pește necesar populării habitatelor piscicole naturale;
5.3. Investiții în facilități pentru desfășurarea activității de pescuit recreativ;
5.4. Investiții în facilități pentru îmbunătățirea activităților de pază și protecție a resurselor acvatice vii (mijloace de transport auto, ambarcațiuni,etc.);
5.5. Investiții în instalații pentru întreținerea ecosistemelor acvatice.
Capitolul 6: Dimensionarea capturii totale admisibile anuale şi a capacităţii de captură exprimată în număr de permise de pescuit eliberate anual.
Capitolul 7: Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ al asociaţiei.
Capitolul 8: Sistemul de evidenţă şi raportare a capturilor către A.N.P.A.
Capitolul 9: Documente referitoare la asociaţia de pescuit recreativ.
9.1. Codul de identificare fiscală;
9.2. Sentinţa civilă de de înfiinţare;
9.3. Statutul asociaţiei;
9.4. Certificatul de înregistrare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
9.5. Bilanţul contabil din anul 2015;
9.6. Înregistrarea la M.M.A.P. şi la A.N.P.A.

ANEXA nr. 2

PERMIS
DE PESCUIT
RECREATIV
2
0
1
7

NUME……………………………………
PRENUME………………………………
CNP………………………………………
ASOCIAȚIA……………………………
ZONA DE PESCUIT……………………………
……

S 000123
Model de permis de pescuit recreativ/sportiv nominal
Față
Verso :
Permisul de pescuit are valabilitate și în toate habitatele piscicole naturale
cu excepția RBDD. zonele de pescuit concesionate de alte asociații, cu respectarea condițiilor de reciprocitate stabilite între acestea.
Descriere :
Permisul este de tip cartonat/plastifiat
Dimensiunile formatului sunt: lungime – 10 cm, lățime – 7 cm
Culoare*
gratuit roșu
redus galben
integral albastru
*) În conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2008 privind
cuantumul taxelor de licențiere și autorizare în pescuit și acvacultură, permisele de pescuit
recreativ/sportiv se tipăresc pe culori în funcție de valoarea lor.
Anexa nr. 3 Fişa de captură Anul.........
Nr. Numele şi
Numele asociaţiei de
Data partidei de
Total
Din care Specii capturate,kg
Zona de pescuit
crt. prenumele
pescuit recreativ
pescuit
kg
1.
pescarului recreativ
2.
3.
4.

Observaţii

