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Către

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Domnului Ministru Achim IRIMESCU
Spre ştiinţă: A.N.P.A.
Stimate Domnule Ministru,
Referitor la proiectul de Hotărâre de Guvern pentru completarea și modificarea H.G.
nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licențiere și autorizare în pescuit și acvacultură,
facem următoarele observații cu privire la modificarea taxelor de eliberare a permiselor de
pescuit recreativ/sportiv:
1. Conform prevederilor art. 139 alin 1 din Constituţia României „Impozitele, taxele şi
orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc
numai prin lege”. Din această formulare rezultă că prevederile art.1, art. 4 şi art. 8 propuse a fi
modificate prin proiectul de Hotărâre de Guvern postate pe site-ul ANPA, ca de altfel și unele
prevederi similare ale H.G. nr. 1016/2008, încalcă flagrant art. 139 din Constituţie. Cu riscul de a
ne repeta, reiteram faptul că Guvernul României nu are posibilitatea să stabilească taxe, impozite
sau alte venituri ale bugetului şi nici să stabilească pentru ce activităţi se pot percepe astfel de
impozite, taxe sau alte venituri, acest atribut revenind exclusiv Parlamentului României.
Indiferent dacă Guvernul României, făcând rabat de la prevederile Constituţiei, a
prevăzut la art. 15 alin. 2 din propria O.U.G. nr. 23/2008, dreptul aceluiași Guvern de a stabili
„cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare …”, articolul respectiv este neconstituţional şi
inaplicabil în speţă, deoarece contravine unei dispoziţii legale superioare. Mai mult decât atât,
prevederile art. 15 alin 2 din O.U.G. nr. 23/2008, completată și modificată, nu dă dreptul
Guvernului de a stabili și taxa de eliberare a permisului de pescuit recreativ/sportiv.
Prevederile art. 3 lit. d) din H.G. nr. 1016/2008 privind plata unor „taxe de autorizare” pentru
„autorizarea pescuitului prin eliberarea permiselor de pescuit” și ale art. 4 alin (1) din proiectul
de modificare a H.G. nr. 1016/2008 sunt deliberat confuze pentru a crea o aparenta de
legalitate taxei impuse pescarilor sportivi. În realitate, în textul O.U.G. nr. 23/2008 nu se
regăseşte niciunde vreo prevedere referitoare la autorizarea activităţii de pescuit
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