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ORDIN nr. 45 din 29 februarie 2012
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.
449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul
comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale
Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 447 din 19
ianuarie 2012,
În temeiul:
- art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultură,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi
completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice,
condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele
maritime şi continentale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 21 august 2008, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1.La punctul I litera B, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 3 şi 4, cu următorul cuprins:
"3. talian de baltă;
4. cuşti pentru crustacee."
2.La punctul II, litera B se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(B) Unelte de pescuit de tip capcană:
1. talian marin;
2. cuşti pentru pescuit guvizi,"
3.La punctul IV subpunctul 5, în tabelul de la litera b), la numărul curent 2, coloana a III-a se modifică şi va
avea următorul cuprins:
"- a/2a: 100-120/200-240"
4.La punctul V, litera C.a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) folosirea la pescuitul în Marea Neagră a setcilor cu mărimea laturii ochiurilor de plasă cuprinsă între a =
40 mm şi a = 100 mm, respectiv 2a = 80 mm şi 2a = 200 mm, folosirea şirurilor de setei în derivă a căror
lungime totală este mai mare de 2,5 km."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Românei, Partea I.
-****Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Stelian Fuia
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