GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a
statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţionale
” Apele Române”
Având în vedere necesitatea creării unor condiţii reale pentru dezvoltarea economico-socială în
zona litoralului Mării Negre şi ţinând cont de nivelul actual de exploatare a potenţialului economic
reprezentat de valorificarea resurselor acvatice vii, se impune adoptarea rapidă a unor măsuri de
consolidare a activităţilor economice specifice pescuitului, pentru:
- creşterea absorbţiei de urgenţă a fondurilor europene alocate sectorului pescăresc prin
Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013;
- consolidarea instituţională a sectorului pescăresc, crearea, modernizarea, restructurarea
infrastructurii specifice a locurilor de debarcare deja existente desemnate de către
autorităţile naţionale competente;
- prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, prin
armonizarea reglementărilor naţionale cu unele norme europene instituite de Regulamentul
(CE) Nr. 1005/2008 al Consiliului;
- conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor acvatice, în conformitate cu reglementările
europene prevăzute în Regulamentul (CE) Nr. 2371/2002 al Consiliului;
- valorificarea resurselor piscicole în condiţii de eficienţă, prin stoparea practicilor
comerciale necompetitive;
- monitorizarea eficientă a capturilor de peşte la Marea Neagră;
- reducerea presiunii financiare exercitate asupra organizaţiilor de pescari;
- îmbunătăţirea mecanismului de colectare a veniturilor la bugetele locale ale comunităţilor
din zona litoralului Mării Negre, prin combaterea braconajului şi fiscalizarea corectă a
resursei piscicole.
Considerând faptul că elementele susmenţionate vizează un interes public, constituind o
situaţie extraordinară a cărei întârziere în reglementare ar reprezenta o însemnată pierdere a resurselor
piscicole, dar şi o pierdere economică, inclusiv prin scăderea gradului de absorbţie a fondurilor
europene şi imposibilitatea ameliorării unor probleme sociale prin crearea de locuri de muncă pentru
comunităţile pescăreşti de pe litoralul Mării Negre”,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art.1.-(1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale –
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului
şi în administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă

Dobrogea Litoral, având datele de identificare prevăzute în anexa, care face parte integrantă din
prezenta ordonanţă, terenuri pe care există locuri de debarcare şi adăposturi autorizate.
(2) Transmiterea se face în vederea realizării investiţiilor necesare pentru îmbunătăţirea
condiţiilor pentru desfăşurarea activităţilor pescăreşti, prin modernizare şi restructurare a acestora, cu
respectarea legislaţiei specifice.
(3) Dreptul de administrare se transferă pe durata existenţei locurilor de debarcare şi a micilor
adăposturi, sub condiţia menţinerii acestora în domeniul public al statului.
Art.2.-Predarea-preluarea terenului prevăzut la art.1 se face pe bază de protocol încheiat între
Administraţia Naţională ”Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral şi
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei.

PRIM MINISTRU,
EMIL BOC

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea I
Titlul prezentului act normativ
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a
statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţionale
” Apele Române”
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii prezentului act normativ
1.Descrierea
situaţiei înainte
elaborării
proiectului de act
normativ

2.Schimbări
preconizate

3.Alte informaţii

Pe teritoriul litoralului Mării Negre se simte o lipsă acută a
infrastructurii specifice desfăşurărilor activităţilor pescăreşti. Se poate
constata un declin a flotei româneşti de pescuit şi o scădere a capturilor
din ultima perioadă. Resursa piscicolă atinge cote ridicate şi este
nevalorificată eficient din punct de vedere economic. Absorbţia
fondurilor comunitare acordate prin Programul Operaţional pentru
Pescuit contribuie la dezvoltarea sectorului pescăresc din România. În
acest context, este necesară consolidarea şi dezvoltarea instituţională a
sectorului pescăresc prin modernizarea punctelor de debarcare şi a
adăposturilor deja existente în vederea desfăşurării activităţilor
pescăreşti.
Crearea unei infrastructuri adecvate asigură o administrare şi o
monitorizare eficientă şi operaţională a capturilor. Toate aceste măsuri
au drept scop o gestionare durabilă a efortului de pescuit, fără a pune
presiune pe resursă.
Darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale –
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a terenurilor aflate în
proprietate publică a statului şi în administrarea Administraţiei
Naţionale ”Apele Române” în vederea modernizării, restructurării
locurilor de debarcare şi construirea de mici adăposturi pentru
desfăşurarea activităţii cu specific pescăresc.
Nu au fost identificate
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al prezentului act normativ

1.Impactul
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
macroeconomic
2.Impactul
asupra Sub aspectul impactului asupra mediului de afaceri acest proiect de
mediului de
anvergură, ”Puncte de descărcare/debarcare” are implicaţii multiple în
afaceri
dezvoltarea zonei în care se derulează. În primul rând oferă
posibilitatea creării de noi locuri de muncă, în acelaşi timp, contribuie
pozitiv la dezvoltarea economiei locale şi regionale.
În acest moment, se constată necesitatea dezvoltării şi intensificării de
urgenţă a activităţii pescăreşti, de lărgire a pieţei peştelui şi produselor
pescăreşti.
România trebuie să adopte norme noi în conformitate cu legislaţia
Uniunii Europene şi să o armonizare pe cea deja existentă.
Prezenţa produselor autohtone pe pieţele europene şi din lume
constituie un deziderat care nu poate fi realizat decât printr-un program
masiv de investiţii realizat cu absorbţia fondurilor puse la dispoziţie de
către Uniunea Europeană prin POP.
Totodată, acest proiect va putea reprezenta un exemplu pozitiv pentru
alte iniţiative economice în zonă.
3.Impactul social
Crearea unui număr de locuri de muncă, scăderea şomajului, ridicarea
nivelului de trai şi asigurarea unor activităţi permanente pentru
comunităţile de pescari de pe Litoralul Mării Negre.
4.Impactul
asupra Impactul asupra mediului este nesemnificativ, construcţiile şi
mediului
instalaţiile vor fi realizate în armonie cu mediul înconjurător.
5.Alte informaţii
Nu au fost identificate.
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,
Pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani )
1.Modificări
ale
veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a)buget de stat, din
acesta:
(i) impozit pe
profit
(ii)impozit
pe
venit
b)bugete locale:
(i) impozit pe
profit
c)bugetul
asigurărilor sociale
de stat:
(i)contribuţii
de
asigurări

Impactul actului normativ asupra bugetului de stat va fi unul pozitiv,
datorită creşterii veniturilor obţinute din taxele şi impozitele aferente
activităţilor economice desfăşurate de beneficiarii investiţiilor, activităţi
cu specific pescăresc sau în legătură cu sectorul pescăresc.

2.Modificări
ale Prezentul act normativ nu presupune o creştere a cheltuielilor bugetare.
cheltuielilor
bugetare,
plus/minus, din care:
a)buget de stat, din
acesta:
(i) cheltuieli de
personal
(ii) bunuri şi
servicii
b)bugete locale:
(i) cheltuieli de
personal
(ii) bunuri şi
servicii
c)bugetul
asigurărilor sociale
de
stat:
(i) Cheltuieli de
personal
(ii) Bunuri
şi
servicii
3.Impact financiar,
Nu este cazul
plus/minus, din care:
a)buget de sta
b)bugete locale
4.Propuneri pentru
Nu este cazul
acoperirea creşterii
cheltuielilor
bugetare
5.Propuneri pentru a
Nu este cazul
compensa reducerea
veniturilor bugetare
6.Calcule detaliate
Nu este cazul
privind
de
fundamentarea
modificărilor
veniturilor sau a
cheltuielilor
bugetare
7.Alte informaţii
Nu au fost identificate
Secţiunea a 5-a
Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1.Proiecte de acte
normative
suplimentare
2.Compatibilitatea
proiectului de act
normativ
cu
legislaţia comunitară
în materie
3.Decizii ale Curţii
Europene de Justiţie
şi alte documente
4.Evaluarea
conformităţii
5.Alte
acte
normative
şi/sau
documente
internaţionale
din
care
decurg
angajamente
6.Alte informaţii

Nu este cazul
Nu este cazul

Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul

Nu au fost identificate

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în procesul elaborării prezentului act normativ
1.Informaţii privind
procesul
de
consultare
cu
organizaţiile
neguvernamentale,
institute de cercetare
şi alte organisme
implicate
2.Fundamentarea
alegerii
organizaţiilor
cu
care a avut loc
consultarea, precum
şi a modului în care
activitatea
acestor
organizaţii
este
legată de obiectul
proiectului de act
normativ
3.Consultările
organizate
cu

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

autorităţile
administraţiei
publice locale, în
situaţia
în
care
proiectul de act
normativ are ca
obiect activităţi ale
acestor autorităţi, în
condiţiile Hotărârii
Guvernului
nr.521/2005 privind
procedura
de
consultare
a
structurilor
asociative
ale
autorităţilor
administraţiei
publice locale la
elaborarea
proiectelor de acte
normative
4.Consultările
desfăşurate în cadrul
consiliilor
interministeriale, în
conformitate
cu
prevederile Hotărârii
Guvernului
nr.750/2005 privind
constituirea
consiliilor
interministeriale
permanente
5.Informaţii privind
avizarea de către:
6.Alte informaţii

Actul nu are caracter normativ, ci individual astfel încât nu este
necesară consultarea structurilor administraţiei publice centrale
constituite în cadrul comitetului permanent interministerial.

Actul va fi avizat de către instituţiile administraţiei publice centrale
implicate în mod direct şi indirect
Nu au fost identificate

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea prezentului act normativ
1.Informarea
societăţii civile cu
privire la necesitatea
elaborării proiectului
de act normativ

Nu este cazul, întrucât proiectul de act normativ are caracter individual

2.Informarea
societăţii civile cu
privire la eventualul
impact
asupra
mediului în urma
implementării
proiectului de act
normativ, precum şi
efectele
asupra
sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor
sau
diversităţii biologice
3.Alte informaţii

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

Nu au fost identificate
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare

1.Măsurile
de
punere în aplicare a
proiectului de act
normativ de către
autorităţile
administraţiei
publice
centrale
şi/sau
locale,
înfiinţarea de noi
organisme
sau
locale, înfiinţarea de
noi organisme sau
extinderea
competenţelor
instituţiilor existente
2.Alte informaţii

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

Nu au fost identificate

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Ordonanţă de urgenţă pe
care îl supunem spre adoptare.
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale
Valeriu TABĂRĂ

Ministrul mediului şi pădurilor
Laszlo BORBELY

Avizăm favorabil:
Ministrul finanţelor publice

Ministrul justiţiei

Gheorghe IALOMIŢEANU

Cătălin Marian PREDOIU

