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ORDIN nr. 96 din 26 aprilie 2011
pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru
sectorul pescăresc
Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 57 din 13
ianuarie 2011,
În temeiul:
- art. 18 alin. (2) 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. 1
Comitetul consultativ pentru sectorul pescăresc, denumit în continuare Comitet, este format din
experţi/specialişti desemnaţi de autorităţile publice responsabile, respectiv de asociaţii, federaţii,
patronate şi institute de cercetare, prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
ANEXA Nr. 1: LISTA autorităţilor publice, asociaţiilor, federaţiilor, patronatelor şi institutelor de
cercetare care desemnează reprezentanţi în Comitetul consultativ pentru sectorul pescăresc
1.Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
2.Ministerul Mediului şi Pădurilor
3.Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
4.Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
5.Patronatul Român "Rompescaria"
6.Asociaţia Naţională a Producătorilor din Pescărie "Romfish"
7.Asociaţia Procesatorilor, Importatorilor şi Comercianţilor de Peşte din România
8.Asociaţia pescarilor comerciali de la Marea Neagră "Ropescador"
9.Federaţia Organizaţiilor Producătorilor de Peşte Delta Dunării
10.Federaţia Organizaţiilor de Pescari Delta Dunării
11.Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România
12.Federaţia pescarilor sportivi din România
13.Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi
14.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" Constanţa
15.Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură Galaţi
16.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" Tulcea
17.Centrul de cercetări piscicole Nucet
ANEXA Nr. 2: REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ pentru
sectorul pescăresc
Art. 1
Comitetul consultativ pentru sectorul pescăresc, denumit în continuare Comitetul, are următoarele
atribuţii:

a)organizează şi realizează un schimb continuu de idei şi acţiuni privind procesul de dezvoltare a
activităţii sectorului pescăresc;
b)propune soluţii de îmbunătăţire a activităţii sectorului pescăresc prin utilizarea eficientă a resurselor
materiale şi umane;
c)contribuie la dezvoltarea parteneriatelor cu mediul economic şi de afaceri;
d)susţine participarea sectorului pescăresc în proiecte de cercetare ştiinţifică şi proiecte sociale;
e)contribuie la atragerea de resurse financiare prin acţiuni de sponsorizare, donaţii et.;
f)face propuneri pentru stabilirea strategiei sectorului pescăresc;
g)susţine organizarea în comun a unor manifestări ştiinţifice şi de cercetare;
h)propune participarea sectorului pescăresc la organizarea altor acţiuni în beneficiul partenerilor şi al
întregii comunităţi;
i)asigură cadrul organizatoric de consultări privind soluţionarea problemelor în interesul reciproc.
Art. 2
Comitetul are următoarea structură:
a)preşedinte;
b)vicepreşedinte;
c)membri.
Art. 3
Preşedintele şi vicepreşedintele sunt aleşi prin vot de către membrii Comitetului, din rândul acestora.
Art. 4
(1)Secretariatul Comitetului este asigurat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită
în continuare ANPA.
(2)Preşedintele ANPA numeşte dintre salariaţii acesteia un secretar al Comitetului.
Art. 5
(1)Comitetul funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi
acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi a prezentului regulament.
(2)Comitetul se reuneşte trimestrial, în sesiuni ordinare şi în sesiuni extraordinare, la convocarea
preşedintelui.
(3)Comitetul se consideră legal întrunit dacă participă cel puţin 12 membri, inclusiv preşedintele şi/sau
vicepreşedintele.
(4)Reuniunile Comitetului se anunţă cu cel puţin 7 zile înainte de data acestora, cu excepţia sesiunilor
extraordinare, când acest termen se reduce la două zile.
(5)La anunţarea reuniunii se va prezenta şi ordinea de zi a şedinţei.
(6)Ordinea de zi se supune aprobării Comitetului. În mod excepţional se poate modifica ordinea de zi la
cererea a cel puţin 3 membri prezenţi, iar motivarea cererii de modificare se susţine de către unul dintre
ei.
(7)În cazul în care există opinii contrare, acestea se vor audia şi se vor supune aprobării.
(8)Problemele de pe ordinea de zi sunt supuse dezbaterii, fiecare membru având dreptul să îşi susţină
punctul de vedere.
(9)Toate propunerile redactate se supun aprobării prin vot deschis.
(10)În exercitarea atribuţiilor sale Comitetul adoptă hotărâri care se iau cu votul majorităţii membrilor
prezenţi, în condiţiile prevăzute la alin. (3), şi se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, care este
semnat de preşedinte şi/sau vicepreşedinte şi de membrii prezenţi.
(11)Hotărârile Comitetului au caracter consultativ şi sunt înaintate ANPA în vederea punerii în aplicare.
(12)Copiile şi extrasele acestora se eliberează la cerere, numai cu avizul preşedintelui.
Art. 6
Preşedintele Comitetului îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)convoacă şi prezidează lucrările Comitetului;
b)asigură transmiterea hotărârilor adoptate de către Comitet către ANPA;
c)reprezintă Comitetul în relaţia cu mediul economic şi de afaceri;
d)prezintă un raport anual conducerii ANPA privind activitatea Comitetului.
Art. 7

Vicepreşedintele Comitetului are următoarele atribuţii:
a)îndeplineşte sarcinile pe care preşedintele i le încredinţează;
b)poate fi mandatat de către preşedintele Comitetului să îi îndeplinească atribuţiile în cazul în care
acesta, din motive obiective, nu şi le poate exercita.
Art. 8
Atribuţiile secretarului Comitetului sunt următoarele:
a)asigură partea organizatorică a desfăşurării activităţii Comitetului;
b)asigură redactarea proceselor-verbale şi consemnează toate documentele aferente activităţii
Comitetului;
c)transmite membrilor Comitetului planificarea sesiunilor ordinare şi a ordinii de zi a acestora;
d)răspunde pentru arhivarea documentelor şi a hotărârilor Comitetului.
Art. 9
Atribuţiile membrilor Comitetului sunt următoarele:
a)participă la şedinţele Comitetului;
b)propun soluţii de îmbunătăţire a activităţii sectorului pescăresc, organizează şi realizează un schimb
continuu de idei privind procesul de dezvoltare a activităţii sectorului pescăresc;
c)fac propuneri pentru stabilirea strategiei sectorului pescăresc;
d)participă la orice alte acţiuni stabilite prin hotărâri ale Comitetului.
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