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No 059/22.12.2020 r. 

C�tre: Ministerul Agriculturii �i Dezvolt�rii rurale, România 
In aten�ia: domnului Nechita Adrian Oros, Ministru 

C�tre: Ministerul Agriculturii �i Dezvolt�rii rurale, Bulgaria 
In aten�ia: domna Desislava Taneva 

Catre DG Mare 

Stimate domnule Ministru, 

Ca urmare a întânirilor recente din cadrul Consiliului Consultativ al Märii Negre, 
membrii semnaleaz� urm�torul aspect care poate crea discrepan�e _i poate distorsiona 
functionarea piefei libere. 

Prin ordinul Ministerului Agriculturii _i Dezvolt�rii Rurale din România, N 211 din 
28.07.2020, privind organizarea _i func�ionarea Registrului cump�r�torilor înregistra�i din 
sectorul pescuitului din Marea Neagr�, se stabile_te cä: 

.din 2021 primul cump�r�tor poate fi doar o persoan� juridic� cu înregistrare fiscal� în 
România. în cadrul Agen�iei Na�ionale pentru Pescuit �i Acvacultur�, ANPA, se 
înfiinteaz� un registru al cump�r�torilor înregistra�i, care include to�i cump�rätorii care 
au primit un certificat de competen�� emis de ANPA, care se elibereaz� gratuit. Un 
certificat de competen�� poate fi obtinut de orice persoan� fizic�/juridic� autorizat� cu 
sediul social _i num�r de identificare fiscal� în România. 

cump�r�torilor din alte state membre UE la produsele Aceast� practic� îngr�de_te acces 
pesc�re_ti din România. Totodat�, impune pescarilor s� î_i vândä produsele în condi�ii neloiale 
_i mai dezavantajoase 

În urma Grupului de lucru 6, al Consiliului Consultativ al Märii Negre, reprezentantul ANPA 
România a sus�inut c� aceasta este practica _i în în alte såri, _i în acest sens dorim s� clarific�m: 

care este normativul european care a stat la baza acestei decizii; 
opinia CE cu privire la acest tip de practic� _i cum afecteaz� ea libera circula�ie a 

m�rfurilor în UE. 
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Consiliului Consultativ al Märii Negre recomand� analizarea art. 59 din Regulamentul 1224/2009, din textul în limba englez�, deoarece exist� posibilitatea interpret�rii eronate dac� se consider� textele traduse în român� sau bulgar�. 

Totodat� solicit� revizuirea ordinului mai sus men�ionat pentru a crea _anse egale in 
rândul vânz�torilor români _i cei din alte state UE. 

V� mul�umim în avans pentru colaborarea _i implicarea dvs, 

Yordan Gospodinov 

Presedinte 
Consiliul Consultativ al Märi Negre 

Florin Luchian 
Secretar General 

Informat�ii suplimentare 

Consiliul consultativ pentru Marea Neagr� /BISAC/ este o persoan� juridic� f�r�� scop lucrativ _i în beneficiul public, înfiin�at� pe 20.07.2015, în conformitate cu prevederile Legii 
pentru persoanele juridice f�r� scop lucrativ. Asocia�ia este înregistrat� conform legisla�iei 
bulgare cu sediul principal în ora_ul Varna. 

Membrii Consiliului consultativ sunt asocia�ii _i organiza�ii non-guvernamentale ale 
c�ror activit�ji acoper� toate domeniile de pescuit principale din Bulgaria _i România -
capturarea de pe_te _si alte organisme acvatice, acvacultur�, prelucrare, import _i export, 
vânzare cu amänuntul si en-gros de pe_te �i produse din pe_te. Acestora li se adauga 
organiza�ile reprezentante ale altor grupuri de interese: protec�ia mediului. 

Misiunea BISAC este de a promova o reprezentare echilibrat� a tuturor p�r�ilor 
interesate din sectorul pescuitului _i acvaculturii _i de a contribui la realizarea obiectivelor 
politicii comune în domeniul pescuitului _i acvaculturi a Uniunii Europene. în prerogativele 
Consiliului consultativ pentru Marea Neagr� este så adreseze Comisiei Europene �i statelor 
membre interesate recomandäri �i propuneri pentru a facilita realizarea obiectivelor politicii 
comune în domeniul pescuitului. Aceste recomand�ri sunt elaborare în cadrul unor grupuri de 

lucru, la care participä membrii BISAC, precum _i exper�i din domeniul _tiin�ific, reprezentan� 
autorit��ilor locale �i centrale din domeniul pescuitului. 


