
Proiect 
 

LEGE  
privind modificarea şi completarea Legii nr. 149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, 

pescuitul şi piscicultura  
 
 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
 
Articol unic. - Legea nr.149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.597) cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
 

1. În tot cuprinsul legii şi în anexele acesteia: 
         cuvântul „taxă” se substituie cu cuvântul „plată” la cazul respectiv; 
         se exclude cuvântul „industrial/” din sintagma „industrial/comercial”; 
          sintagma „autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului” se 
substituie cu sintagma „Ministerul Mediului”. 

 
2. La articolul 3:  
în definiţia noţiunii „permis de pescuit” sintagma „al Inspectoratului Ecologic de Stat (în continuare 

- Serviciul Piscicol)” se exclude; 
în definiţia noţiunii „pescuit” după sintagma  „permis de pescuit sportiv şi de amator” se 

completează cu sintagma „autorizaţia de efectuare a pescuitului în scop ştiinţific, autorizaţia de efectuare 
a pescuitului de control”; 

în final articolul se completează cu o nouă noţiune cu următorul cuprins: „pescuit reversibil în scop 
ştiinţific – metodă protectivă de capturare a hidrobionţilor în măsură să asigure captura repetată a peştilor 
fără afectarea semnificativă a ratei de supravieţuire a acestora asigurând cercetări îndelungate asupra 
comunităţilor piscicole”. 

 
3. La articolul 9, litera (f) se abrogă. 
 
4. La articolul 11: 
 alineatul (1), după sintagma „cotei anuale de pescuit industrial/comercial” se completează cu 

sintagma „autorizaţiei de efectuare a pescuitului în scop ştiinţific, autorizaţiei de efectuare a pescuitului 
de control.”;  

 alineatul (2), se modifică şi va avea următorul cuprins: „(2) Plata pentru eliberarea certificatului de 
atribuire a cotei de pescuit comercial constituie 9000 lei. Permisul de pescuit comercial se eliberează 
gratuit”.  

articolul se completează cu un alineat nou cu următorul curpins: „(3) Plata pentru pescuitul sportiv 
şi de amator constituie 300 lei pentru un an şi 30 lei pentru o zi; pentru pensionari – 150 lei pentru un an 
şi 15 lei pentru o zi”. 

 
5. La articolul 12, alineatul (1) cuvântul „anuale” se exclude. 
 
6. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Articolul 15. Pescuitul în scopuri ştiinţifice 
(1) Pescuitul în scop ştiinţific se efectuează în orice perioadă a anului, inclusiv în perioadele de 

prohibiţie, în orice loc, cu unelte sau metode de pescuit indicate în autorizaţia pentru pescuit ştiinţific, 
inclusiv pescuitul prin electronarcoză, în conformitate cu programele/planurile elaborate de instituţiile 



ştiinţifice de profil care efectuează cercetări ştiinţifice în vederea determinării stării resurselor biologice 
acvatice în bazinele acvatice naturale, coordonate cu Ministerul Mediului şi aprobate de către Academia 
de Ştiinţe a Moldovei.  

(2) Pescuitul în scopuri ştiinţifice se efectuează numai în baza autorizaţiei speciale, eliberate de 
Ministerul Mediului.  

(3) Pentru obţinerea autorizaţiei de pescuit în scopuri ştiinţifice, instituţiile care efectuează cercetări 
ştiinţifice, depun la Ministerul Mediului o cerere însoţită de următoarele documente: 
 a) datele de identificare ale instituţiei de cercetare: adresa juridică, datele de contact; 

b) extras din planul de cercetare ştiinţifică, care să prevadă temele de cercetare aprobate, cu termeni 
şi domenii definite;  

c) numărul de exemplare şi specii de organisme biologice acvatice solicitate pentru pescuit, 
argumentând necesitatea numărului de exemplare de peşti pe specii; 

d) lista cu cercetători ştiinţifici responsabili şi tematica/tema de cercetare, personalul care va efectua 
pescuitul, uneltele şi metodele folosite la pescuit. 

(4) Autorizaţia pentru pescuit în scopuri ştiinţifice se eliberează pentru un an calendaristic. 
(5) Ministerul Mediului poate să suspende sau să retragă autorizaţia de pescuit în scop ştiinţific în 

următoarele cazuri: 
a) titularul autorizaţiei a pescuit numărul permis de peşti pe specii; 
b) titularul autorizaţiei nu a respectat condiţiile speciale prevăzute în autorizaţie.” 
  
7. Legea se completează cu articolul 15¹ cu următorul cuprins: 
„Articolul 151. Pescuitul în scop de control 
(1) Pescuitul în scop de control se efectuează în orice perioadă a anului, inclusiv şi în perioada de 

prohibiţie, în orice loc, cu unelte sau metode de pescuit indicate în autorizaţia de efectuare a pescuitului 
de control, în conformitate cu planul anual de activitate al Serviciului Piscicol, aprobat de către Ministerul 
Mediului;    

(2) Solicitantul autorizaţiei de pescuit în scop de control este directorul Serviciului Piscicol, iar în 
lipsa acestuia directorul adjunct sau persoana numită temporar în această funcţie.   

(3) Pentru obţinerea autorizaţiei de efectuare a pescuitului de control, solicitantul depune la 
Ministerul Mediului o cerere în care indică locurile unde se va efectua pescuitul, uneletele şi metodele de 
pescuit, ambarcaţiunile de pe care se va face pescuitul şi persoanele responsabile de pescuit.    

(4) Pescuitul în scop de control se efectuează numai în baza autorizaţiei speciale eliberate de 
Ministerul Mediului”.  

 
8. La articolul 16: 
alineatul (2) se abrogă; 
alineatul (3) după cuvântul „ambarcaţiuni” se completează cu sintagma „înregistrate conform 

legislaţiei”; 
la alineatul (5): 
cifra „5”, în ambele cazuri, se substituie cu cifra „3”;  
sintagma „mai mult de trei racile” se substituie cu sintagma „mai mult de o racilă”; 
cifra „30” se modifică în cifra „15”; 
se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins: „(9) Deţinătorii sau administratorii indicaţi în 

alin. (8) sunt obligaţi să afişeze pe panouri vizibile amplasate la intrarea pe teritoriul unde se practică 
pescuitul sportiv şi de amator informaţii despre: perioada, condiţiile, plata pentru pescuit şi datele de 
contact ale persoanei/persoanelor responsabile, copia autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare”.  

9. La articolul 17: 
alineatul (1) sintagma „1 decembrie” se substituie cu „15 aprilie”; 
la alineatul (2) cuvântul „comercializează” se substituie cu cuvântul „eliberează”,  sintagma „pînă la 

15 decembrie inclusiv” se substituie cu sintagma „pînă la 1 mai inclusiv”; 



la alineatul (3), după sintagma „în termen de 5 zile” se completează cu cuvântul „lucrătoare”; 
sintagma „pentru cazul prevăzut la alin.(6)” se exclude; 

la alineatul (4) după sintagma „în termen de 5 zile” se completează cu cuvântul „lucrătoare”;  
la alineatul (5) în final se completează cu sintagma „conform Anexei nr.1 la prezenta lege”. 
 
10. La articolul 17¹,  
 alineatul (1) după sintagma „cel mult 5 zile” se completează cu cuvântul „lucrătoare”; 
 alineatul (2) sintagma „3 zile” se substituie prin sintagma „5 zile lucrătoare”;  
 alineatele (5) şi (6) se abrogă; 
 alineatul (7) sintagma „în termen de 3 zile” se completează cu cuvântul „lucrătoare”. 
 
11. La articolul 19: 
 titlul se modifică şi va avea următorul cuprins: „Restricţii privind pescuitul speciilor incluse în 

Cartea Roşie a Republicii Moldova şi pescuitul reproducătorilor în obiectivele acvatice piscicole 
naturale”; 

 la alineatul (2) sintagma „la propunerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliului ihtiologic” 
se substituie cu sintagma „în baza argumentărilor ştiinţifice înaintate de către Academia de Ştiinţe a 
Moldovei şi în baza recomandărilor Consiliului ihtiologic”; 

 articolul se completează cu alineatele (3) – (9) cu următorul cuprins: 
 „(3) Resursele acvatice vii incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova, pescuite în conformitate 

cu alineatul (2), vor fi luate la evidenţă în instituţiile care efectuează asemenea pescuit şi se vor înregistra 
într-un registru special la Serviciul Piscicol; 

 (4) Instituţiile, la care se vor afla la evidenţă resurse acvatice vii incluse în Cartea Roşie a 
Republicii Moldova, vor prezenta Serviciului Piscicol rapoarte semestriale despre starea acestor resurse 
acvatice vii, rezultatul cercetărilor şi observaţiilor ştiinţifice;  

 (5) Pescuitul reproducătorilor din obiectivele acvatice piscicole naturale în scopul creării fondului 
genetic de peşti în condiţiile dirijate (populaţiile de heleşteie), necesari activităţilor de reproducere 
artificială a peştilor în scopul restabilirii populaţiilor naturale, se face în baza unei autorizaţii speciale 
eliberate de Ministerul Mediului pentru un an calendaristic;  

(6) Pentru obţinerea autorizaţiei de pescuit a reproducătorilor, solicitanţii depun la Ministerul 
Mediului o cerere însoţită de următoarele documente: 
 a) datele de identificare ale instituţiei: adresa juridică, datele de contact; 

b) extras din planul de activitate, care să prevadă locul şi condiţiile de păstrare a reproducătorilor, 
cantitatea sau numărul de pueţi sau alevini cu care anual va popula obiectivele acvatice piscicole naturale;  

c) numărul de exemplare pe specii de organisme biologice acvatice solicitate pentru pescuit, 
argumentând necesitatea numărului de exemplare pe specii; 

d) lista responsabililor şi personalul care va efectua pescuitul, uneltele şi metodele folosite la 
pescuit. 
        (7) Autorizaţia pentru pescuitul reproducătorilor din obiectivele acvatice piscicole naturale se 
eliberează gratuit.   

(8) Ministerul Mediului poate să retragă sau să suspende autorizaţia pentru pescuitul 
reproducătorilor în următoarele cazuri: 

a) titularul autorizaţiei a încălcat prevederile legislaţiei de protecţie a resurselor biologice acvatice şi 
condiţiile specificate în autorizaţie; 

b) titularul autorizaţiei a pescuit numărul necesar de reproducători;  
c) apariţia epizootiilor în obiectivele acvatice piscicole naturale în care a fost solicitat pescuitul 

reproducătorilor. 
(9) Pescuitul speciilor de peşti incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi pescuitul 

reproducătorilor din bazinele acvatice piscicole naturale se efectuează numai în prezenţa reprezentanţilor 
Serviciului Piscicol”. 



 
12. La articolul 20, sintagma „conform recomandărilor instituţiilor de cercetări ştiinţifice” se 

substituie prin sintagma „recomandărilor instituţiilor ştiinţifice, care efectuează cercetări ştiinţifice în 
vederea determinării stării resurselor biologice acvatice în bazinele acvatice piscicole naturale şi a 
propunerilor Consiliului ihtiologic”.  

 
13. La articolul 21: 
 litera c) în final se completează cu sintagma „în termen de 30 zile de la data eliberării certificatului 

de atribuire a cotei pentru pescuitul comercial”; 
 litera d) în final se completează cu sintagma „şi să prezinte lunar Serviciului Piscicol dările de 

seamă despre captura piscicolă.”;  
litera e), după sintagma „să prezinte” se completează cu cuvântul „lunar”; 
articolul se completează cu litera j) cu următorul cuprins: „j) să nu descarce şi să nu efectueze prima 

vînzare a produselor pescuitului în alte locuri decît în cherhanale”. 
  
14. La articolul 26, alineatul (2)  
sintagma „Serviciul veterinar de stat” se substituie cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Siguranţa 

Alimentelor, ihtiopatologii instituţiilor care efectuează cercetări ştiinţifice, cu participarea obligatorie a 
administratorilor obiectivelor acvatice piscicole sau deţinătorilor de cote pentru pescuit comercial”. 

 
15. La articolul 28, alineatul (7) se abrogă.  
 
16. La articolul 29, alineatul (3) în final se completează cu cuvintele „şi a actelor de provenienţă”. 
 

         17. Articolul 33,  
         la alineatul (1): 
         litera c) în final se completează cu sintagma „pentru pescuitul comercial.”;  
         litera g) după cuvântul „calculează” se completează cu sintagma „în baza metodologiei de calcul, 
elaborată de către Ministerul Mediului”; 

se completează cu literele i) – j) cu următorul cuprins: 
„i) ţine evidenţa resurselor piscicole, propune spre aprobare cotele de pescuit, eliberează contra 

plată certificatele de atribuire a cotelor pentru pescuitul comercial, eliberează permise pentru pescuitul 
comercial, sportiv şi de amator în bazinele acvatice piscicole naturale; 

j) organizează sesiuni de lucru şi schimb de experienţă, cu participare naţională şi internaţională, în 
domeniul protecţiei şi conservării resurselor piscicole din bazinele acvatice piscicole naturale”; 

alineatul (2) se completează cu literele g) – j) cu următorul cuprins:  
„g) să ceară persoanelor fizice şi juridice respectarea normelor ecologice în vigoare; 
 h) să solicite şi să controleze permisele de pescuit comercial, de amator şi sportiv ale  persoanelor 

fizice şi juridice;  
 i) să folosească, în scop de serviciu, mijloacele de telecomunicaţie ce aparţin întreprinderilor, 

instituţiilor, organizaţiilor, cetăţenilor, cu acordul acestora; 
 j) să antreneze inspectori piscicoli voluntari în activităţile de control.”; 
 
articolul se completează cu alineatele (4) – (5) care vor avea următorul cuprins: 
„(4) Personalul, cu funcţii de inspectare şi control al Serviciului Piscicol, va purta uniformă şi 

echipament de serviciu, însemne distinctive şi legitimaţie de serviciu; 
        (5) Navele şi ambarcaţiunile Serviciului Piscicol se identifică prin fanion special şi sigla pe 
borduri.”.   

 
18. Articolul 34 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins: 



 „(3) Întru eficientizarea controlului obştesc asupra modului în care persoanele fizice şi juridice 
respectă legislaţia privind protecţia şi utilizarea raţională a resurselor biologice acvatice, Serviciul 
Piscicol poate antrena inspectori piscicoli voluntari în conformitate cu legislaţia cu privire la voluntariat. 
Regulamentul inspectorului piscicol voluntar se aprobă de către Ministerul Mediului.” 

 
19. La articolul 37: 
alineatul (1) sintagma „sau prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale” se substituie cu 

sintagma „şi cu avizul autorităţii administraţiei publice locale”; 
alineatul (4) litera a) cuvântul „cercetare” se substituie cu cuvântul „control”. 
 
20. La articolul 38, alineatul (1): 
litera j) sintagma „Serviciul Piscicol” se substituie prin sintagma „Ministerul Mediului”; 
la litera l) fracţia „2/3” se modifică în „1/2”; 
la litera o) se exclud cuvintele „de pe maluri opuse concomitent ori succesiv”;  
litera r) sintagma „Serviciul Piscicol” se substituie prin sintagma „Ministerul Mediului”; 
la litera v) după sintagma „de transport acvatic” se completează cu sintagma „, la trenă (trolling), cu 

folosirea mijloacelor speciale de locare a organismelor acvatice, ”  
la litera x) după sintagma „de provenienţă a mărfii” se completează cu sintagma „şi certificat 

sanitar-veterinar”; 
la litera z) se modifică şi va avea următorul cuprins: „z) vânătoarea subacvatică”. 
 
21. La articolul 40, alineatul (1) 
litera j) sintagma „km 380” se substituie prin sintagma „km 362”; 
alineatul (2), punctul 1)  
la litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins „f) în fluviul Nistru pe sectoarele de la barajul 

Centralei Hidroelectrice Dubăsari până la satul Palanca (km 28) şi în braţul Turunciuc. În perioada 
prohibiţiei generale a pescuitului Ministerul Mediului, în funcţie de starea cantitativă şi calitativă a 
generaţiilor migratoare de scrumbie, poate permite pescuitul acesteia pe o anumită perioadă. Această 
perioadă se determină de către Serviciul Piscicol coordonată cu instituţiile ştiinţifice şi Direcţia Regională 
pentru Protecţia, Utilizarea Resurselor Biologice Acvatice şi Reglemetarea Pescuitului în Bazinul Vestic 
al Mării Negre din Ucraina”; 

se completează cu litera g) cu următorul cuprins „g) lacul Cahul”; 
        la alineatul (4) se abrogă literele b) şi c).  
 

22. Anexa nr.1: 
la punctul 1:  
poziţia „Caracudă” se exclude; 
la poziţia „Crap” numărul „32” se substituie cu numărul „35”; 
poziţia „Lin” se exclude; 
la poziţia „Morunaş” numărul „26” se substituie cu numărul „25”; 
la poziţia „Novac” numărul „30” se substituie cu numărul „40”; 
după poziţia „Novac” se completează cu o poziţie nouă cu următorul cuprins: „Oblete (Alburnus 

alburnus) - 12”; 
cuvîntul „Rezeafcă” se substituie cu „Rizeafcă”, denumirea „Alosa tanaica” se completează cu 

cuvântul „caspia”, cifra „25” se substituie cu cifra „15”,   
poziţia „Sabiţă” se exclude; 
la poziţia „Scobar” numărul „24” se substituie cu numărul „25”; 
la poziţia „Scrumbie de Dunăre” după cuvântul „Alosa” se completează cu cuvântul „immaculata”;  
la poziţia „Sînger” numărul „30” se substituie cu numărul „40”; 
la poziţia „Şalău” numărul „38” se substituie cu numărul „40”; 



 
la punctul 12 se abrogă litera a); 
 
se completează cu un nou punct cu următorul cuprins „121. Titularul certifcatului de atribuire a cotei 

pentru pescuitul comercial poate folosi cel mult 5 unelte de pescuit. Uneltele de pescuit folosite pentru 
pescuitul comercial se sigilează de către reprezentanţii Serviciului Piscicol. Pentru plase şi ave sigiliile se 
aplică la ambele capete”.  

 
punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: „13. Pentru pescuitul scrumbiei în fluviul 

Nistru, Ministerul Mediului stabileşte prin ordin suplimentar perioada, metodele şi uneltele permise 
pentru pescuit.”; 

 
la punctul 17: 
după cuvântul „confecţionarea” se completează cu cuvântul „deţinerea”; 
litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins „b) năvodul cu lungimea dispozitivului de 

acţionare mai mare cu 1/3 din lungimea aripii respective, plasele şi avele cu lungimea mai mare de 75 m”; 
se completează cu trei alineate noi cu următorul cuprins: 
„f) ave şi plase de pescuit, confecţionate din fire polimerice netorsionate; 
  j) aparate şi mijloace video-sonore; 
  k) ecolocatorul de la 1 octombrie până la 30 iunie”. 
 
23. Anexa nr.2: 
la poziţia 20 numărul „20” se substituie cu numărul „200”; 
la poziţia 23, denumirea „Alosa pontica” se substituie cu denumirea „Alosa immaculata (pontica)”;   
la poziţia 24 cuvântul „Rezeafcă” se substituie cu cuvântul „Rizeafcă”, denumirea „Alosa tanaica” 

se completează cu cuvântul „caspia”; 
la poziţia 31 cifra „2” se substituie cu numărul „200”; 
la poziţia 34 cifra „2” se substituie cu numărul „200”; 
la poziţia 38 cifra „1” se substituie cu numărul „150”; 
 
în final se completează cu poziţia 52 cu următorul cuprins:  
 
52. Şalău vărgat Sander volgensis 200 

 
 
 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind 
modificarea şi completarea Legii nr. 149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul 

piscicol, pescuitul şi piscicultura 
 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 149-XVI din 8 iunie 
2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura se propune în vederea 
perfecţionării legislaţiei de profil şi vizează unle acţiuni mai eficiente de protecţie şi 
gestionare a resurselor piscicole.   
 Legea nr. 149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi 
piscicultura prevede cadrul legal pentru asigurarea măsurilor de protecţie a resurselor 
biologice acvatice, reglementarea pescuitului, efectuarea măsurilor de ameliorare 
piscicolă, prevenirea şi combaterea pescutului ilegal. Funcţiile acestea sunt atribuite 
Serviciului Piscicol al Ministerului Mediului. Modificarea legii menţionate este 
determinată de necesitatea asigurării unui cadru normativ mai eficient în ceea ce 
priveşte pescuitul şi protecţia resurelor biologice acvatice în rîurile şi lacurile ale 
Republicii Moldova. 
 Completarea legii cu o noţiune nouă „pescuitul reversibil” se impune din 
necesitatea efectuării cercetărilor ihtiologice complexe. În multe ţări, studiul resurselor 
piscicole a evoluat odată cu modernizarea şi perfecţionarea uneltelor, mijloacelor şi 
metodelor de capturare a hidrobionţilor. Metoda pescuitului reversibil a apărut pe plan 
mondial ca o posibilitate de a controla, printr-o modalitate cît mai puţin stresantă pentru 
vieţuitoarele acvatice, efectivele şi structura populaţiilor de peşti. Pe plan mondial, 
această metodă de pescuit este principala modalitate de verificare a bonităţii apelor. 
Instituţiile de cercetare şi oranizaţiile de mediu internaţionale, consideră această metodă 
indispensabilă pentru pescuitul în scop ştiinţific, care permite studii amănunţite asupra 
populaţiilor de peşti cu un impact minim asupra acestora. Metoda pescuitul reversibil a 
fost sistematizată şi dezvoltată de către 25 de instituţii din 12 state europene (Austria, 
Belgia, Franţa, Germania, Grecia, Lituania, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Olanda, 
Marea Britanie). Menţionăm faptul că această metodă de pescuit va fi folosită exclusiv 
pentru pescuitul în scop ştiinţific. 
 Se propune abrogarea lit. f) din art. 9 a legii, deoarece nu ţine de competenţa 
autorităţilor publice locale să sisteze activităţile de utilizare neautorizată a resurselor 
biologice acvatice în obiectivele acvatice piscicole naturale. Aceasta ţine de competenţa 
organelor specializate, cum ar fi Inspectoratul Ecologic de Stat. 
 Proiectul legii propune şi delimitarea pescuitului în scop ştiinţific de pescuitul de 
control, cu specificarea condiţiilor de autorizare şi modului de efectuare a fiecărui tip de 
pescuit. Pescuitul în scop ştiinţific este efectuat de către instituţiile ştiinţifice de profil, 
care efectuează cercetări ştiinţifice conform unor programe de cercetări în domeniul 
ihtiologiei şi hidrobiologiei. Pescuitul în scop de control este efectuat de către Serviciul 
Piscicol cu scopul evaluării stării actuale a resurselor piscicole şi aprecierea condiţiilor 
de reproducere, migrare, hrană şi iernat ale populaţiilor de peşti, instituirii perioadei de 
prohibiţie, reglementării pescuitului prin limitarea sau sistarea acestuia, efectuarea 
măsurilor de ameliorare piscicolă şi stabilirea volumului de lucrări ameliorative pentru 



redresarea stării resurselor biologice acvatice, evaluarea prejudiciilor cauate resurselor 
acvatice etc. Delimitarea acestor tipuri de pescuit se efectuează cu scopul clarificării şi 
stabilirii pentru fiecare tip de pescuit în parte a condiţiilor în care se vor efectua 
investigările a stării resurselor biologice acvatice. 
 În ceea ce priveşte plata pentru pescuitul comercial, sportiv şi de amator, aceasta 
se stabileşte de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi 
protecţia mediului în baza argumentelor ştiinţifice. În cazul stabilirii plăţilor pentru 
pescuitul sportiv şi de amator este necesar de folosit argumentări biologo-economice, pe 
care autoritatea abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi protecţia mediului le va 
prezenta în cazul necesităţii modificării plăţilor.  
 Pentru a asigura o protecţie mai efecientă a resurselor piscicole se propune 
micşorarea numărului de cîrlige de la 5 la 3 la uneltele folosite pentru pescuit, iar pentru 
protecţia racilor se va micşora numărul racilelor (de la 3 la 1) şi a racilor (de la 30 la 
15). Aceste modificări sunt ncesare pentru a micşora presiunea antropică asupra 
resursele biologice acvatice şi pentru a le proteja.   
 Din aceleaşi considerente, urmează a fi supuse unei evidenţe stricte resursele 
acvatice vii incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova, acestea urmează a fi pescuite 
în baza unei argumentări ştiinţifice din partea Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi altor 
instituţii ştiinţifice. Pescuitul speciilor incluse în Cartea Roşie precum şi a 
reproducătorilor naturali va fi efectuat în baza unei autorizaţii speciale şi în prezenţa 
colaboratorilor organului de control responsabil de protecţia resurselor biologice 
acvatice. 
 De asemenea, se propune completarea legii cu prevederi privind pescuitul 
reproducătorilor. Aceştia se pescuiesc doar în scopul reproducerii populaţiilor naturale 
şi pentru a fi populate cu puieţi şi alevini obiectivele acvatice piscicole naturale. 
 Un alt aspect îl prezintă termenii restrînşi pentru procedura de eliberare a 
certificatelor de atribuire a cotelor pentru pescuitul comercial.  Astfel, pentru studierea 
tuturor cererilor şi asigurarea desfăşurării eficiente a procedurii de eliberare a 
certificatelor pentru cotele de pescuit comercial, termenii de desfăşurare urmează a fi 
calculaţi în funcţie de zilele lucrătoare şi nu calendaristice. 
        Totodată, perioada de achitare pentru cotele de pescuit comercial atribuite urmează 
să fie cuantificate în funcţie de zilele lucrătoare.    
        Întru susţinerea activităţii de protecţie a resurselor de mediu şi, în particular,  
prevenirea cazurilor de dobîndire/transportare/comercializare ilegală a resurselor 
acvatice, se impune necesitatea stabilirii provenienţei resurselor piscicole aflate în 
gestionare. 
        Serviciul Piscicol, în calitate de organ specializat în domeniul protecţiei resurselor 
piscicole în obiectivele acvatice naturale, asigură buna funcţionare a întregului 
mecanism ce ţine de  protecţia resurselor biologice acvatice, reglementarea pescuitului, 
efectuarea măsurilor de ameliorare piscicolă şi de reproducere a peştilor, a altor 
organisme acvatice, precum şi prevenirea/depistarea încălcării legislaţiei în vigoare. 
 În acest context, de o importanţă majoră sunt măsurile pentru introducerea în 
cultură a unor specii valoroase de peşti şi a altor organisme acvatice, precum şi 



organizarea sesiunilor de lucru şi schimb de experienţă, cu participare naţională şi 
internaţională, în domeniul protecţiei şi conservării resurselor piscicole din bazinele 
acvatice piscicole naturale. 
         În conformitate cu multiplele solicitări parvenite de la pescarii sportivi şi amatori 
şi de la ONG-urile de mediu, se propune organizări Inspecţiei piscicole voluntare. 
Această normă va eficientiza controlul asupra respectării legislaţiei privind protecţia 
resurselor piscicole. 
         De asemenea, pentru o protecţie mai eficientă a resurselor piscicole, se propune şi 
modificare dimensiunilor legale pentru instalarea uneltelor plutitare sau fixe. Lăţimea 
râului pe care instalarea uneltelor de pescuit fixe sau plutitoare va fi legală, va fi în 
descreştere şi va constitui 1/2 faţă de 2/3 stabilite anterior.  
 Se propune modificarea prevederilor literei z) prin abrogarea textului „folosirea 
amenajărilor piscicole pentru navigaţia cu ambarcaţiuni cu motor”, deoarece această 
prevedere leza drepturile persoanelor care deţin amenajările piscicole. Prevederile literei 
z) vor interzice vânătoarea subacvatică, deoarece această metodă de pescuit este una 
foarte dăunătoare resurselor piscicole. Persoanele care practică o astfel de metodă de 
pescuit, preponderent pescuiesc în gropile de iernat a peştilor, unde reproducătorii se 
odihnesc pe timp de iarnă.   
         În scopul unei gestionări corecte a resurselor piscicole, Anexa nr. 1 la Legea 
privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura stabileşte dimensiunile minime (în 
centimetri) ale peştilor şi ale altor organisme acvatice care se permit a fi pescuite în 
obiectivele acvatice piscicole naturale. Modificarea acestor dimensiuni oferă 
posibilitatea regenerării speciilor de peşti supuse pescuitului intens. 

Impunerea unor limite în ceea ce priveşte dimensiunea organismelor acvatice 
pescuite constitue o premiză atît pentru păstrarea cît şi regenerarea, îmbogăţirea, 
diversificarea resurselor biologice acvatice. 

La Anexa nr. 2 din lege, se propune mărirea cuantumului prejudiciului adus unor 
specii de peşti care au fost incluse în ediţia III a Cărţii Roşii a Republicii Moldova. 

Legislaţia în domeniul protecţiei mediului necesită o permanentă modificare, 
perfecţionare în funcţie de evoluarea şi diversificare presiunilor antropice, factorilor de 
risc şi calitatea componentelor de mediu.  

Aprobarea proiectului dat nu necesită careva cheltuieli suplimentare. 
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