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Nr. 226 din 7 aprilie 2008 Nr. 397 din 11 aprilie 2008 

O R D I N  

privind prohibiția pescuitului în anul 2008

În temeiul art. 12 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura,

în temeiul art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în

domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în Râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești, aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003, 

în baza art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii

și Dezvoltării Rurale,

în baza art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și

Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

având în vedere Referatul comun de aprobare nr. 1.765 din 20 martie 2008 al Agenției Naționale pentru Pescuit și

Acvacultură și nr. 124.914 din 8 aprilie 2008 al Direcției conservarea naturii, biodiversitate, biosecuritate,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul mediului și dezvoltării durabile emit următorul ordin: 

SECȚIUNEA 1
Zone și perioade de prohibiție

Art. 1. — (1) Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul

oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare

acvatice în apele maritime interioare și în apele continentale, pe

o durată de 60 de zile, în perioada 15 aprilie—13 iunie inclusiv,

și în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de

45 de zile, în perioada 15 aprilie—29 mai inclusiv, cu excepția

celor prevăzute în prezentul ordin.

(2) Se interzice pescuitul oricăror specii de pești, crustacee,

moluște și al altor viețuitoare acvatice în râul Prut, în zonele

inundate permanent sau temporar și în lacul de acumulare

Stânca-Costești, pe o durată de 60 de zile consecutive,

începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 2. — În Complexul Razelm-Sinoie și în lacurile litorale

se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul oricăror specii

de pești și alte viețuitoare acvatice, începând cu data intrării în

vigoare a prezentului ordin până la data de 30 iunie inclusiv.

Art. 3. — Se declară zone de protecție pentru resursele

acvatice vii următoarele:

a) Dunărea Veche, între confluența canalului Olguța cu

Dunărea Veche și confluența Dunărea Veche cu Canalul Sulina,

Mm 13+1.000, începând cu data intrării în vigoare a prezentului

ordin până la data de 30 noiembrie inclusiv, cu excepția

pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfășura în afara
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative în domeniul justiției

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele  României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență

a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative

în domeniul justiției și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 11 aprilie 2008.

Nr. 454.
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perioadei de prohibiție, cu eliberarea în mediul acvatic a peștelui

și a altor viețuitoare acvatice capturate;

b) sectorul de pe Dunărea Veche cuprins între confluența cu

canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 și până la confluența cu

canalul Sulina, Mm 8+600, în tot timpul anului, cu excepția

pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfășura în afara

perioadei de prohibiție, cu eliberarea în mediul acvatic a peștelui

și a altor viețuitoare acvatice capturate;

c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheș, în tot timpul

anului;

d) lacul Erenciuc, în tot timpul anului;

e) cursul vechi al brațului Sfântu Gheorghe din zonele

rectificate, în tot timpul anului, cu excepția pescuitului

recreativ/sportiv, care se va desfășura în afara perioadei de

prohibiție, cu eliberarea în mediul acvatic a peștelui și a altor

viețuitoare acvatice capturate;

f) pe brațul Sfântu Gheorghe, începând cu data intrării în

vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv, cu

excepția pescuitului de reproducători de sturioni în stare vie, în

următoarele zone:

— km 22—25;

g) pe Dunăre, începând cu data intrării în vigoare a

prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv, cu excepția

pescuitului de reproducători de sturioni în stare vie, în

următoarele zone:

— Mm 53—54 (Toană Bază/în aval de Isaccea);

— Mm 67—68,5 (Toanele Pluton și Groapa Catargului);

h) pe Brațul Borcea, începând cu data intrării în vigoare a

prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv, cu excepția

pescuitului de reproducători de sturioni în stare vie, în

următoarele zone:

— km 37—41 (Stelnica).

Art. 4. — Se declară zone cu regim de protecție integrală

pentru resursele acvatice vii din Marea Neagră următoarele:

a) zona strict protejată Sacalin—Zătoane;

b) zona strict protejată a Rezervației Marine Vama Veche—

2 Mai, delimitată de coordonatele:

NV: 43°47′ lat. N și 28°35′18′′ long. E;

NE: 43°47′ lat. N și 28°40′ long. E;

SV: 43°44′20′′ lat. N și 28°35′18′′ long. E;

SE: 43°44′20′′ lat. N și 28°40` long. E, și a cărei limită dinspre

mal este balizată.

SECȚIUNEA a 2-a
Specii și perioade de prohibiție

Art. 5. — (1) Se interzice pescuitul anumitor specii de pești,

după cum urmează:

a) în perioada 15 aprilie—13 iunie inclusiv, pescuitul știucii

se poate efectua numai în scop recreativ/sportiv, prin utilizarea

momelilor artificiale;

b) păstrăvului de mare și mihalțului tot timpul anului;

c) păstrăvului indigen, păstrăvului fântânel și al coregonului,

în perioada 15 septembrie—31 decembrie inclusiv, iar al

lipanului, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin

până la data de 31 mai inclusiv;

d) în apele Mării Negre se interzic:

— pescuitul rechinului, în perioada 15 aprilie—15 iunie

inclusiv;

— pescuitul delfinilor în tot timpul anului;

— recoltarea rapanei pe o durată de 60 de zile, în perioada

1 iulie—29 august inclusiv, și a midiei fixate pe stânci și diguri,

începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la

data de 29 mai inclusiv.

(2) Pescuitul calcanului și dimensiunile minime ale ochiurilor

de plasă se supun dispozițiilor Regulamentului (CE)

nr. 1.579/2007 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de stabilire

a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente aplicabile

pentru anul 2008 în Marea Neagră pentru anumite resurse

halieutice și grupuri de resurse halieutice.

Art. 6. — Prohibiția pescuitului scrumbiei de Dunăre în anul

2008 se stabilește, pe sectoare, astfel:

a) în Marea Neagră, pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de

la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43 pe o durată de

7 zile, în perioada 24—30 aprilie inclusiv;

b) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Ceatal Chilia,

Mm 43 până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 21 de zile, în

perioada 27 aprilie—19 mai inclusiv;

c) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Vadul Oii,

km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de

zile, în perioada 28 aprilie—27 mai inclusiv.

SECȚIUNEA a 3-a
Unelte, dimensiuni minime ale ochiurilor de plasă 

și metode de pescuit

Art. 7. — În activitatea de pescuit în scop comercial se

interzice folosirea:

a) la pescuitul în Marea Neagră a avelor de orice tip, setcilor

cu mărimea laturii ochiurilor de plasă cuprinse între a = 40 mm

și a = 100 mm, respectiv, 2a = 80 mm și 2a = 200 mm, șirurilor

de setci în derivă a căror lungime totală este mai mare de

2,5 km;

b) setcilor de calcan confecționate din ațe cu finețea mai

mică de 6,350 m/kg și a lavelor cu lungimea mai mare de 1 km;

c) traulului în Marea Neagră sub izobata de 20 m;

d) uneltelor tip dragă și traulului de fund în Marea Neagră;

e) uneltelor de pescuit, fără marcarea pozițiilor acestora și a

mărcilor de identificare;

f) setcilor și a avelor de orice tip în Complexul Razelm-Sinoie

și în lacurile litorale;

g) setcilor de rechin în zona marină a Rezervației Biosferei

„Delta Dunării”, respectiv până la izobata de 20 m;

h) năvoadelor în rețeaua de canale, gârle și sahale;

i) uneltelor de tip prostovol, năpatcă și trandadaie, precum și

a lăptașului, în zona Rezervației Biosferei „Delta Dunării”;

j) năvoadelor, începând cu data intrării în vigoare a

prezentului ordin până la data de 10 septembrie inclusiv, în Delta

și în Lunca inundabilă a Dunării, și începând cu data intrării în

vigoare a prezentului ordin până la data de 1 octombrie inclusiv

în Complexul Razelm-Sinoie și în celelalte lacuri litorale;

k) setcilor de scrumbie în perioada 1 august—31 decembrie

inclusiv;

l) uneltelor de pescuit tractate de tip traul și năvod pe Dunăre

și pe brațele sale;

m) uneltelor de plasă în râurile și lacurile naturale din zona de

munte;

n) carmacelor și cărmăcuțelor în apele continentale și în

apele maritime interioare.

Art. 8. — Este interzisă utilizarea uneltelor de pescuit care

au dimensiuni minime ale ochiurilor de plasă mai mici de:

a) a = 30 mm, respectiv 2a = 60 mm, la setcile pentru

scrumbie și chefal;

b) a = 20 mm, respectiv 2a = 40 mm, la uneltele de tip sac

instalate la stăvilarele lacurilor litorale;

c) a = 7 mm, respectiv 2a = 14 mm, la camera de prindere a

talienelor în zona litoralului românesc al Mării Negre;

d) a = 100 mm, respectiv 2a = 200 mm, la setcile de rechin;

e) a = 7 mm, respectiv 2a = 14 mm, la cămașa sacului de

traul în Marea Neagră;

f) a = 10 mm, respectiv 2a = 20 mm, la matița năvoadelor de

plajă;



g) a = 50 mm, respectiv 2a = 100 mm, la matița năvoadelor

în Complexul Razelm-Sinoie;

h) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la camerele de prindere

ale vintirelor și talienelor de baltă în Complexul Razelm-Sinoie

și în lacurile litorale;

i) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la uneltele de pescuit tip

setci și ave, cu excepția setcilor de scrumbie;

j) a = 32 mm, respectiv 2a = 64 mm, la uneltele tip năvod,

vintire și taliene de baltă;

k) a = 12 mm, respectiv 2a = 24 mm, la setcile de oblete în

afara perimetrului Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.

SECȚIUNEA a 4-a
Dispoziții finale

Art. 9. — Dimensiunea minimă în centimetri a următoarelor

specii de moluște marine este:

a) 4,5 cm — midia (lungimea cochiliei);

b) 5 cm — rapana (lungimea cochiliei).

Art. 10. — (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică

unităților de acvacultură și celor situate în ariile naturale

protejate, cu excepția Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.

(2) Pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”

activitatea de pescuit este permisă numai în amenajările

piscicole licențiate, prin notificarea prealabilă cu 48 de ore

înainte și în prezența reprezentanților Agenției Naționale pentru

Pescuit și Acvacultură.

Art. 11. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se

sancționează potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura și ale

Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta

Dunării”, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se

abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării

rurale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor

nr. 237/627/2007 privind prohibiția pescuitului în anul 2007,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din

5 aprilie 2007.

Art. 13. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.
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p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,

Gheorghe Albu, Silviu Stoica,

secretar de stat secretar de stat

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

O R D I N

pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație recapitulativă 

privind livrările/achizițiile intracomunitare de bunuri”

În temeiul art.12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de

Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art.156

4

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 228

alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările

ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă modelul și conținutul formularului

„Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile

intracomunitare de bunuri” (390 VIES), cod MEF 14.13.01.02/r,

prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. — Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se

depune conform instrucțiunilor de completare prevăzute în

anexa nr. 2, începând cu operațiunile desfășurate în trimestrul I

al anului 2008.

Art. 3. — Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,

utilizare și arhivare a formularului prevăzut la art.1 sunt stabilite

în anexa nr. 3.

Art. 4. — Procedura de gestionare a Declarației recapitulative

privind livrările/achizițiile intracomunitare de bunuri este stabilită

în anexa nr.4.

Art. 5. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezentul

ordin.

Art. 6. — Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile

intracomunitare de bunuri se completează, în mod obligatoriu,

cu ajutorul programului de asistență elaborat de Agenția

Națională de Administrare Fiscală.

Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Art. 8. — Direcția generală proceduri pentru administrarea

veniturilor, Direcția de informații fiscale, Direcția generală de

tehnologia informației, Direcția generală de administrare a

marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor

publice județene și a municipiului București vor lua măsuri

pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Daniel Chițoiu

București, 28 martie 2008.

Nr. 552.




