GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul
taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, şi al art. 15, alin.(1) şi alin.(2) din
Ordonanţa 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.
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic - Hotărârea Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licențiere şi
autorizare în pescuit şi acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641
din 8 septembrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.1.-Prezenta hotărâre stabileşte cuantumul taxelor percepute de statul român pentru
autorizarea activităţii de pescuit şi acvacultură, prin emiterea permiselor, licenţelor
şi
autorizaţiilor de pescuit de către administratorul resurselor acvatice vii."
2. La articolul 3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
"e) pentru emiterea autorizaţiei de pescuit calcan;"
3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.4. - (1) Cuantumul taxelor de autorizare este de:
a) 500 lei pentru o cantitate de peşte de până la 10 tone, la emiterea autorizaţiei de pescuit
comercial, cu caracter temporar;
b) 1000 lei pentru o cantitate de peşte cuprinsă între 10 şi 50 tone, la emiterea autorizaţiei de
pescuit comercial, cu caracter temporar;
c) 2000 lei pentru o cantitate de peşte de peste 50 tone, la emiterea autorizaţiei de pescuit
comercial, cu caracter temporar;
d)
4 lei/kg cotă de calcan alocată, la emiterea autorizaţiei de pescuit calcan, cu caracter
temporar;
e) 500 lei pentru emiterea autorizaţiei de pescuit în scop ştiinţific;
f) pentru emiterea autorizaţiei de pescuit a speciilor protejate — reproducători de sturioni
(în funcţie de prevederile legislaţiei în vigoare):
1. 3.000 lei/exemplar - morun femelă;
2. 1.500 lei/exemplar - morun mascul;
3. 1.000 lei/exemplar - nisetru femelă;
4.
500 lei/exemplar - nisetru mascul;
5.
500 lei/exemplar - păstrugă femelă;
6.
250 lei/exemplar - păstrugă mascul;
7.
300 lei/exemplar - cegă femelă;
8.
150 lei/ exemplar - cegă mascul;
g)
100 lei pentru eliberarea permisului de pescuit comercial;
h)
150 lei pentru eliberarea anuală a permisului de pescuit recreativ/sportiv;
i)
100 lei pentru eliberarea anuală a permisului de pescuit recreativ/sportiv pentru elevi şi
studenţi;
j)
100 lei pentru eliberarea anuală a permisului de pescuit recreativ/sportiv pentru pensionari;

(2) Eliberarea anuală a permisului de pescuit recreativ/sportiv pentru persoanele cu handicap
grav, cu handicap mediu şi uşor şi veterani de război este gratuită."
4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
" Art.5.-(2)Taxele de autorizare sunt achitate de către beneficiar sau un reprezentant împuternicit
de acesta.
(2)contravaloarea imprimatelor prevăzute de legislaţia în vigoare se recuperează de către
administratorul resurselor acvatice vii, la eliberarea acestora."
5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
" Art.8. - Cuantumul taxelor de licenţiere este de:
a) 1500 lei pentru emiterea licenţei de acvacultură;
b) pentru emiterea licenţei de pescuit:
1. 1.000 lei pentru ambarcaţiuni mai mari de 15 m;
2.
200 lei pentru ambarcaţiuni de 15 m sau mai mici.
c)
50 lei pentru vizarea anuală a licenţei de pescuit."
6. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
" Art.9. - Taxele de licenţiere sunt achitate de către beneficiar sau un reprezentant împuternicit de
acesta."
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ
HOTĂRÂRE A GUVERNULUI
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de
licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură
Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei
În conformitate cu prevederile art. 15, alin.(1)şi alin.(2) din Ordonanţa de
actuale
urgenţa a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu
modificările şi
completările ulterioare, "Contravaloarea licenţelor de pescuit, a permiselor
de pescuit şi a autorizaţiilor de pescuit se face venit la bugetul de stat.
Cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare se stabileşte prin hotărâre a
Guvernului."
Cuantumul actual al taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi
acvacultură este destul de scăzut şi trebuie actualizat în conformitate cu
importanţa economică şi socială a sectorului pescăresc.
Având în vedere necesitatea adoptării rapide a unui cadru juridic în
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, necesar administrării
sectorului pescăresc, prin conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor
piscicole în conformitate cu politica comunitară în domeniul pescuitului,
eficientizării administrării şi exploatării durabile a resurselor acvatice vii, se
impune adoptarea prezentului act normativ.
1.1 În cazul proiectelor
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
de acte normative care
transpun legislaţie
comunitară sau creează
cadrul pentru aplicarea
directă a acesteia
2. Schimbări preconizate Prin prezentul proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licențiere și
autorizare în pescuit și acvacultură se urmăreşte stabilirea unor taxe reale
pentru accesul la resursa acvatică vie din habitatele piscicole naturale,
precum şi pentru obţinerea licenţelor şi autorizaţiilor prevăzute de legislaţia
în domeniu.
Modificările şi completarile propuse au în vedere:
- folosirea sintagmei "administratorul resurselor acvatice vii," care se referă
atât la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, cât şi la Administaţia
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, conform prevederilor legale în vigoare;
- raportarea taxelor de autorizare la dimensiunea minimă a reproducătorilor
vii de sturioni maturi sexual ce urmează a se folosi în staţiile de reproducere
artificială a sturionilor;
- vizarea anuală a permiselor de pescuit comercial şi a licenţelor de pescuit şi
taxarea corespunzătoare, conform legislaţiei în vigoare privind pescuitul
comercial;
- corelarea nivelului taxelor de licenţiere şi autorizare
în pescuit şi
acvacultură cu nivelul altor taxe similare percepute de către instituţiile
statului.

- nominalizarea celor care achită taxele de licenţiere şi autorizare în pescuit
şi acvacultură;
- recuperarea contravalorii imprimatelor prevăzute de legislaţia în vigoare.
Nu au fost identificate

3. Alte informaţii

Secţiunea a 3-a: Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
Sub aspectul impactului macroeconomic, acest proiect are
reverberaţii în zona în care se implementează, respectiv sectorul
pescăresc. Proiectul de act normativ nu afectează producţia de
bunuri şi servicii a sectorului pescăresc şi contribuie la o mai
bună corelare a nivelului preţurilor produselor pescăreşti cu
nivelul taxelor de licenţiere şi autorizare. Proiectul de act
normativ contribuie la creşterea contribuţiei financiare la
bugetul de stat a agenţilor economici din sectorul pescăresc.
1
1. Impactul asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
concurenţial şi domeniul ajutoarelor
de stat
2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ poate avea implicaţii asupra
dezvoltării şi consolidării mediului de afaceri prin selectarea şi
stimularea agenţilor economici cu adevărat interesaţi în
dezvoltarea şi organizarea corespunzătoare a sectorului
pescăresc.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2¹ Impactul asupra sarcinilor
administrative
2²Impactul asupra întreprinderilor mici
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
şi mijlocii
3. Impactul social
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Impactul asupra mediului
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)
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat

Indicatori
1
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
bugetul asigurărilor sociale de
stat:
(i) contribuţii de asigurări
2.Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

Anul
curent
2
2016
5.000

Următorii 4 ani
3
2017
9.080

4
2018
9.080

5
2019
9.080

6
2020
9.080

- mii lei Media
pe
5 ani
7
8264

(iii) cheltuieli de capital
b) credit extern
c) surse proprii
3.Impact financiar, plus/minus,
din care:
a) buget de stat
b) bugetele locale
4 . Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea
modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
Secţiunea a 5-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor proiectului de
act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor
fi modificate sau abrogate, ca urmare
a intrării în vigoare a proiectului de
act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea implementării
noilor dispoziţii

Prin adoptarea prezentului proiect de act normativ se
modifică şi se completează Hotărârea Guvernului nr.
1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi
autorizare în pescuit şi acvacultură, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 8 septembrie 2008.

1¹ Compatibilitatea proiectului de act Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
normativ cu legislaţia în domeniul
achiziţiilor publice
2. Conformitatea proiectului de act
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
normativ cu legislaţia comunitară în
cazul proiectelor ce transpun
prevederi comunitare
3. Măsuri normative necesare aplicării
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
directe a actelor normative
comunitare
4 Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Uniunii Europene
5 Alte acte normativeşi/saudocumente
internaţionale din care decurg
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
angajamente
6 Alte informaţii
Nu au fost identificate
Secţiunea a 6-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de
La elaborarea proiectului de act normativ au fost
consultare cu organizaţii
consultate organizaţiile de pescari profesionişti, exportatori,
neguvernamentale, institute de
importatori şi procesatori ai produselor pescăreşti,
cercetare şi alte organisme implicate
reprezentative pentru sectorul pescăresc din România.
2. Fundamentarea alegerii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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
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:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Acest proiect nu este supus consultărilor comisiilor
interministeriale

Nu este cazul

Nu au fost identificate.

Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de
act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire În elaborarea proiectului a fost îndeplinită procedura
la necesitatea elaborării proiectului de stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
act normativ
decizională în administraţia publică, prin afişarea pe site-ul
Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.
2. Informarea societăţii civile cu privire
la eventualul impact asupra mediului în
urma implementării proiectului de act
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice
3. Alte informaţii
Nu au fost identificate
Secţiunea a 8-a: Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
proiectului de act normativ de către
autorităţile
administraţiei
publice
centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor
noi
organisme
sau
extinderea
competenţelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii
Nu au fost identificate

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de
licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură care în forma prezentată a fost avizat de către
ministerele interesate şi pe care îl supunem spre adoptare.
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Nr. ..........

Stimată Doamnă Secretar de Stat

Referitor: necesitatea modificării şi completării Hotărârii Guvernului nr. 1016/2008 privind
cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură
Denumire taxă
- emiterea autorizaţiei speciale
de pescuit calcan;

- emiterea autorizaţiei de pescuit
comercial, cu caracter temporar;
a) pentru o cantitate de peşte de
până la 10 tone;

Valoare cf. H.G. nr.
1016/2008/lei
-

Propunere cf. proiect
modificare H.G nr.
1016/2008/lei
4lei/kg

200

500

b) pentru o cantitate de peşte
cuprinsă între 10 și 50 tone;

300

1000

c) pentru o cantitate de peşte de
peste 50 tone;

500

2000

- pentru emiterea autorizaţiei
speciale de pescuit în scop
ştiinţific;
- pentru emiterea autorizaţiei de
pescuit a speciilor protejate —
reproducători de sturioni:
1. morun femelă —lei/kg icre
extrase din femela demorun în
stare vie, destinată producerii de
puiet de morun;
2. morun mascul —lei/kg lapţi
extrasi din masculul de morun în
stare vie, destinaţi producerii de
puiet de morun;
3. nisetru femelă —lei/kg icre
extrase din femela de nisetru în
stare vie, destinate producerii de
puiet de nisetru;
4. nisetru mascul —lei/kg lapți
extraşi din masculul de nisetru în
stare vie, destinați producerii de
puiet de nisetru;

150

500

500

3000lei/exemplar

400

1500lei/exemplar

400

1000lei/exemplar

300

500lei/exemplar

5. păstrugă femelă —lei/kg icre
extrase din femela de păstrugă în
stare vie, destinate producerii de
puiet de păstrugă;
6. păstrugă mascul —lei/kg lapţi
extraşi din masculul de păstrugă
în stare vie, destinaţi producerii
de puiet de păstrugă;
7. cegă femelă —lei/kg icre
extrase din femela de cegă în
stare vie, destinate producerii de
puiet de cegă;
8. cegă mascul —lei/kg lapţi
extraşi din masculul de cegă în
stare vie, destinați producerii de
puiet de cegă;
- pentru eliberarea permisului de
pescuit comercial;
- pentru vizarea anuală a
permisului de pescuit comercial
- pentru eliberarea permisului de
pescuit recreativ/sportiv;
- pentru eliberarea permisului de
pescuit recreativ/sportiv pentru
pensionari;
- pentru eliberarea permisului de
pescuitrecreativ/sportiv pentru
elevi şi studenţi, începând cu
data de 1 ianuarie 2009;
- pentru eliberarea permisului de
pescuit recreativ/sportiv pentru
persoanele cu handicap uşor şi
mediu şi gratuit pentru
persoanele cu handicap grav;
- Eliberarea permisului de pescuit
recreativ/sportiv pentru
pensionari și veterani de război
este gratuită.
Cuantumul taxelor de licenţiere
este de:
a)
pentru emiterea licenţei de
acvacultură;
b) pentru emiterea licenţei de
pescuit:
1. pentru ambarcaţiuni mai mari
de 15 m;
2. 200 lei pentru ambarcaţiuni de
15 m sau mai mici.
c) pentru vizarea anuală a
licenţei de pescuit

450

500lei/exemplar

350

250lei/exemplar

300lei/exemplar
300
200

150lei/exemplar

50

100

30

100
150

-

100

10

100

-

-

-

-

1500
1000

1000

100

200
50

-

Adoptarea prezentului act normative se impune deoarece:
1. Cuantumul actual al taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură este destul de
scăzut şi trebuie actualizat în conformitate cu importanţa economică şi socială a sectorului
pescăresc;
2. Necesitatea corelarii nivelului taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură cu
nivelul altor taxe similare percepute de către instituţiile statului român;
3. Raportarea taxelor de autorizare la dimensiunea minimă a reproducătorilor vii de sturioni maturi
sexual ce urmează a se folosi în staţiile de reproducere artificială a sturionilor şi nu la o anumită
cantitate de icre şi lapţi. Se realizează în acest fel un mai bun control asupra sturionilor maturi
sexual ce urmează a se folosi în staţiile de reproducere artificială a sturionilor, în concordanţă cu
preţul real de piaţă al acestora.
4. Vizarea anuală a permiselor de pescuit comercial şi a licenţelor de pescuit şi taxarea
corespunzătoare, conform legislaţiei în vigoare privind pescuitul comercial;
5. Vizarea anuală a permiselor de pescuit recreativ/sportiv şi taxarea corespunzătoare, conform
legislaţiei în vigoare privind pescuitul recreativ/sportiv, având în vedere faptul că permisele
plastifiate au fost eliberate pentru o perioadă de 8 ani;

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Avacultură
Preşedinte,
Marian Chiriac

