MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ

ORDIN
privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare
a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv
nr. ..... ……….. din …………..
Având în vedere:
- consultarea cu forurile de reprezentare ale asociaţiilor de pescari sportivi legal
constituite la nivel naţional;
- referatul de aprobare nr……..al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură,
Luând în considerare prevederile:
- art. 4 alin. (3) lit. a), art. 23, 24 şi 25 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;
- art. 22, 23 şi 24 din Legea nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea,
structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi
autorizare în pescuit şi acvacultură;
În temeiul art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi
funcţionarea Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, precum şi pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul
mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare.
ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură emite următorul ordin:

Art.1. Prin pescuit recreativ/sportiv se înţelege pescuitul efectuat cu undiţa sau cu lanseta, în
scop de agrement/recreere/competiţie, pe baza unui permis nominal emis de administratorul
resurselor acvatice vii şi eliberat de acesta sau asociaţiile de pescari sportivi, după caz;
Art. 2. Organizarea, conducerea, supravegherea şi controlul activităţilor şi competiţiilor
oficiale, revin Federaţiei Române de Pescuit Sportiv, persoană juridică de interes naţional şi de
utilitate publică, recunoscută şi autorizată de statul roman în condiţiile legii.
Art.3. Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale se face astfel:
a) în apele curgătoare şi stătătoare din zona montană, numai cu o singură undiţă cu
maximum două cârlige sau cu o lansetă;
b) în apele din zona colinară şi de şes, pe tot cursul Dunării şi pe braţele sale, în Delta
Dunării, cu maximum 4 undiţe sau 4 lansete cu câte două cârlige fiecare;
c) în apele teritoriale ale Mării Negre, cu maximum două undiţe, două lansete sau o
ţaparină, cu câte 10 cârlige fiecare;
d) pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;
e) în apele din zona colinară şi de şes, pe Dunăre, în Delta Dunării şi în apele maritime un
pescar sportiv poate reţine din captură maximum 5 kg de peşte/zi sau numai un singur peşte,
dacă greutatea lui depăşeşte 5 kg;
Art.4. Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale din
România se face de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, cu excepţia
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", unde atribuirea se face de către Administraţia Biosferei
"Delta Dunării".
Art.5.(1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat.
(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal şi netransmisibil.
(3) Permisul de pescuit recreativ/sportiv se eliberează anual.
Art.6. Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevăzut în Anexa nr. 1, care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art.7. Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale se face în baza
permiselor emise de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi eliberate de aceasta sau
prin asociaţiile de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite.
Art.8.(1) În cadrul Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură prin Agenţia Naţională
pentru Pescuit şi Acvacultura, se înfiinţează Registrul unic de evidenţa a Asociaţiilor de Pescari
Sportivi, persoane juridice non profit legal constituite, precum şi a forurile lor de reprezentare la
nivel naţional, constituite pe principiul liberei asocieri, în vederea stabilirii de programe de
acţiuni şi proiecte comune pentru conservarea şi protejarea resurselor acvatice vii.
(2) Modelul „Registrului unic de evidenţa al Asociaţiilor de Pescari Sportivi, persoane
juridice non profit legal constituite, precum şi a forurile lor de reprezentare la nivel naţional,
constituite pe principiul liberei asocieri” este prezentat în Anexa nr.2 care face parte integrantă
din prezentul ordin.
(3) Înscrierea Registrul unic de evidenţa al Asociaţiilor de Pescari Sportivi, persoane
juridice non profit legal constituite, precum şi a forurile lor de reprezentare la nivel naţional,
constituite pe principiul liberei asocieri, se face în baza următoarelor documente:
- cerere de înaintare către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură;
- statut;

- act constitutiv;
- certificat de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
- cod de înregistrare fiscală;
- avizul de luare în evidenţă eliberat de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice;
- dovada înscrierii în Registrul sportiv în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea
nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare pentru asociaţiile de pescari sportivi care
practică pescuitul în scop sportiv pentru performanţă în cadrul competiţiilor.
Art.9. Regulamentul privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv se va stabili de
comun acord cu forurile de reprezentare ale asociaţiilor de pescari sportivi legal constituite în
termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentului act normativ.
Art.10.Asociaţiile de pescari sportivi, persoane juridice non profit legal constituite,
precum şi forurilor de reprezentare la nivel naţional pot sprijini cu persoane angajate şi
autorizate în condiţiile legii, personalul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură cu
drept de inspecţie şi control, în acţiunile de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi
infracţiunilor.
Art.11. Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură are obligaţia
să asigure
tipărirea, gestionarea şi emiterea documentelor prevăzute în prezentul ordin.
Art.12. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale nr. 15 din 20 ianuarie 2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele
permiselor de pescuit recreativ/sportiv reglementează pescuitului recreativ/sportiv în habitatele
piscicole naturale, cu completările şi modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al
României nr. 74 din 28.01.2011, se abrogă.

Art.13. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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