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În conformitate cu prevederile art. 133 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia juridică, de disciplină și 
imunități și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  au fost sesizate cu 
reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura,  ca urmare a Deciziei 
Curții Constituționale nr. 383 din 29 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 549 din 4 iulie 2019, transmisă cu adresa nr. PLx. 
132/2017/2019. 

Legea adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 
alin.(1) din Consituția României, republicată, a fost transmisă spre promulgare 
Președintelui României la data de 27 martie 2019. 

Președintele în data  de 9 aprilie 2019 a formulat obiecția de 
neconstituționalitate asupra legii sus menționate. 

Prin decizia menționată, Curtea Constituțională a admis obiecția de 
neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că Legea 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru 

gabriela.ciurea
Comisii



2 
 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura este neconstituțională, în ansamblul său. 

Conform prevederilor art. 75 alin. (1) și (3) din Constituția României, republicată 
și ale art. 91 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
Decizională. 

Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008, urmărindu-se reglementarea unor aspecte referitoare 
la asigurarea concordanţei cu terminologia de specialitate din Regulamentele Uniunii 
Europene, precum şi clarificarea regimului juridic al unor terenuri preluate de la 
Administraţia Domeniilor Statului, aflate în domeniul public sau privat al statului. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată cu reexaminarea legii a 
reexaminat legea ca urmare a deciziei Curții Constituționale și a adoptat Legea 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului în forma transmisă la 
propulgare, însușindu-și astfel textele care au fost adăugate de Camera Deputaților, în 
calitate de Cameră decizională, care nu au fost dezbătute de Senat. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor trei 
comisii au reexaminat  legea mai sus menționată în şedinţe separate.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au reexaminat legea în 
ședința din 10 februarie 2020. Membrii Comisiei au fost prezenți la lucrări conform 
listei de prezență. 

În urma reexaminării Legii  membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea Legii privind  respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. 

Membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic au reexaminat legea în 
ședința din 25 februarie 2020. Membrii Comisiei au fost prezenți la lucrări conform 
listei de prezență. 

În urma reexaminării Legii  membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea Legii privind  respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. 

La lucrările comisiei au  participat în calitate de invitați, în conformitate cu 
prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat cu modificările 
și completările ulterioare, domnul Lixandru Marian, Președinte, agenția Națională 
pentru Pescuit și Acvacultură, domnul Achiriloaie Leonard, secretar de stat în cadrul 
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Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și domnul Constantin Gheorghe, director în 
cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice au reexaminat legea în ședința online din 23 noiembrie 2020. 
Membrii Comisiei au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 

În urma reexaminării Legii  membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi,  adoptarea Legii privind  respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura,  

La lucrările comisiei au  participat în calitate de invitați, în conformitate cu 
prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat cu modificările 
și completările ulterioare, domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

 
În urma reexaminării Legii membrii celor trei comisii sesizate în fond au hotărât, 

cu unanimitatea voturilor celor prezenți, să se supună plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu amendamentul prevazut 
în anexa la prezentul raport comun. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său,  lege face parte din categoria legilor 

organice. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Nicușor HALICI 

PREŞEDINTE, 
 

Ion CUPĂ 

PREŞEDINTE, 
 

Alexandru STĂNESCU  
 
 
 
 
 

 
 

Consilier Dragoș Bucur 
 

 
 

Alina Maria Alexandriuc 

 
Șef serviciu Anton Păştinaru 

Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea 

 
 

 
 



ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Textul  proiect de lege 
Senat 

Text propus de Comisie       
( autorul amendamentului) 

Motivare 

1.           ------------------------ 
 
 

   Titlul legii :  
 
    Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.85/2016 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura 

    Titlul legii : 
 
     Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.85/2016 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura  

 

   
 
 

2.         ------------------------------       ARTICOL UNIC. – Se 
aprobă    Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 85 din 23 
noiembrie 2016 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura, 
publicată în Monitorul Oficial al 
Romăniei, Partea I, nr. 957 din 28 
noiembrie 2016. 
 

       ARTICOL UNIC. – Se 
respinge    Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 85 din 
23 noiembrie 2016 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura, 
publicată în Monitorul Oficial 
al Romăniei, Partea I, nr. 957 
din 28 noiembrie 2016. 

 

   Pentru corelare 
cu modificările 
aduse la titlul legii. 
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