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asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, transmisă cu adresa nr.Pl. x 871 din 10 
decembrie 2007. 

 La întocmirea raportului, Comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de vedere favorabil al Guvernului. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 

nr.407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii altor perioade de vânătoare pentru unele specii de mamifere şi păsări.  
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 face parte din 

categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 
La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, domnul  István Töke  - secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi domnul Daniel Dicu, director – 
Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale. 

La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  specifice au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 
25 de deputaţi membri ai comisiei. 

Raportul Comisiei  pentru agricultură a fost adoptat cu majoritate de voturi, înregistrându-se 21 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2 
abţineri, în şedinţa din 19 februarie 2008. 

La lucrările Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 28 de deputaţi membri ai comisiei. 
Raportul Comisiei  juridice a fost adoptat în şedinţa din 20 februarie  2008 , cu majoritate de voturi, 13 voturi pentru şi 2 abţineri.  
Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 decembrie 2007. 
Propunerea legislativă, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
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În urma dezbaterii, Comisiile propun admiterea cu modificări a propunerii legislative.  
 

I. Amendamente admise 
 Anexa  nr.1 

                       În urma dezbaterii, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:  
 
Nr. 
crt. 

Text Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare 
Text Senat  Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 

0 1 2 3 4 

1.  

______________ 

Titlul legii 
LEGE 

pentru modificarea şi completarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei 

fondului cinegetic nr.407/2006 

Titlul legii – Nemodificat 
  

    

 
 
 

2.   ARTICOL UNIC. – Legea 
vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.944 din 22 noiembrie 
2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum 
urmează: 

Articolul unic – Nemodificat  

3.    
Art.1. –  
j) fond de vânătoare – unitatea de 
gospodărire cinegetică constituită 
indiferent de categoria de teren, 
indiferent de proprietar şi astfel 
delimitată încât să asigure o stabilitate 
cât mai mare faunei de interes 

______________ 

1. La articolul 1, litera j) va avea 
următorul cuprins:  
„j) fond de vânătoare – unitatea de 
gospodărire cinegetică constituită 
indiferent de categoria de teren, 
indiferent de proprietar şi astfel 
delimitată încât să asigure o 
stabilitate cât mai mare faunei de 

 
 
 
Pentru corelare   cu 
termenii din 
prevederile O.U.G. 
nr.57/2005 (art.5 
alin.(1) şi art.22 
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cinegetic în interiorul său. Nu se includ 
în fondul de vânătoare suprafeţele din 
perimetrul construit sau împrejmuit din 
intravilan, suprafeţele rezervaţiilor 
ştiinţifice, suprafeţele parcurilor 
naţionale, suprafeţele siturilor 
patrimoniului natural universal şi 
suprafeţele strict protejate din cadrul 
zonelor umede de importanţă 
internaţională;  

interes cinegetic în interiorul său. Nu 
se includ în fondurile de vânătoare 
suprafeţele din intravilan şi zonele 
cu protecţie integrală strictă din 
ariile naturale protejate de interes 
naţional sau internaţional;” 
 
Deputat UDMR – Kelemen Atilla  
Deputat PSD – Florin Iordache  
Deputat PNL – Gheorghe Gabor  
Deputat UDMR – Şandor Tamaş 

alin.(7)). 

4.   1. La articolul 8, după alineatul 
(1) se introduce un alineat nou, 
alin.(11), cu următorul cuprins: 
 
„(11) Gestionarii fondurilor de 
vânătoare pot face de comun acord 
schimburi de gestiune, cu avizul 
autorităţii publice centrale care 
răspunde de vânătoare – 
administratorul.” 

2. La articolul 8, după alineatul 
(1), se introduc două alineate noi, 
alin.(11) şi (12) cu următorul 
cuprins: 
„(11) Gestionarii fondurilor de 
vânătoare pot face de comun acord 
schimburi de gestiune, cu avizul 
autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură.” 
 
(12) Schimbul prevăzut la alin.(11) 
se realizează cu păstrarea 
clauzelor cuprinse în contractele 
iniţiale, schimbându-se doar 
titularii de contracte prin 
încheierea de acte adiţionale între 
administrator şi gestionarii în 
cauză.” 
 
Deputat UDMR – Kelemen Atilla  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea 
prevederii. 
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Deputat PSD – Florin Iordache  
Deputat PNL – Gheorghe Gabor  

5.    
 
Art.13. - (1) În cazul pagubele produse 
culturilor agricole, silvice şi animalelor 
domestice de către exemplarele din 
speciile de faună de interes cinegetic, 
se acordă despăgubiri. 
(2) Modalitatea de acordare a 
despăgubirilor  se stabileşte prin 
hotărâre a Guvernului în termen de 60 
de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi.  
(3) Răspunderea civilă pentru pagubele 
cauzate de vânatul din speciile  strict 
protejate cuprinse în anexa nr.2 revine 
autorităţii publice centrale care 
răspunde de protecţia mediului. 
Procedura de stabilire a răspunderii 
civile se reglementează prin hotărâre a 
Guvernului în termen de 60 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
legi.  
 

 
 
 
 
 
 
 

_________________ 

3.Articolul 13 va avea următorul 
cuprins: 
„(1) Pentru pagubele produse 
culturilor agricole, silvice şi 
animalelor domestice de către 
exemplarele din speciile de faună de 
interes cinegetic cuprinse în 
anexele nr.1 şi 2 se acordă 
despăgubiri. 
(2) Despăgubirile pentru pagubele 
produse de către exemplarele din 
speciile de faună de interes 
cinegetic cuprinse în anexa nr.1 se 
suportă după cum urmează: 
a) pentru pagubele produse în 
fondurile de vânătoare, de către 
gestionarul faunei cinegetice de pe 
cuprinsul fondurilor de vânătoare 
în cauză, dacă acesta nu şi-a 
îndeplinit obligaţiile pentru 
prevenirea pagubelor; 
b) pentru pagubele produse în 
ariile protejate, în care vânătoarea 
nu este admisă, de către 
autoritatea publică centrală 
pentru protecţia mediului, din 
prevederile bugetare aprobate cu 
această destinaţie; 
c) pentru pagubele produse în 

 
 
Pentru claritatea 
textului.  
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intravilanul localităţilor, din 
bugetul local. 
(3) Pentru situaţiile în care atât 
gestionarul cât şi proprietarii de 
culturi agricole, silvice şi de 
animale domestice şi-au îndeplinit 
toate obligaţiile pentru prevenirea 
pagubelor, despăgubirile se 
suportă de către autoritatea 
publică centrală care răspunde de 
silvicultură, din prevederile 
bugetare aprobate cu această 
destinaţie.  
(4) Despăgubirile pentru pagubele 
produse de către exemplare din 
speciile de faună de interes 
cinegetic, cuprinse în anexa nr.2, 
se suportă de către autoritatea 
publică centrală pentru protecţia 
mediului, din prevederile bugetare 
aprobate cu această destinaţie.  
(5) Modalitatea de acordare a 
despăgubirilor, obligaţiile ce revin 
gestionarilor fondurilor de 
vânătoare şi proprietarilor de 
culturi agricole, silvice şi de 
animale domestice prevenirea 
pagubelor se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului în termen 
de 60 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi.” 
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Deputat UDMR – Kelemen Atilla  
Deputat PSD – Florin Iordache  
Deputat PNL – Gheorghe Gabor 

6.   
Art.15. -  
(2) Tariful de gestionare pentru 
fondurile de vânătoare care se atribuie 
direct, în condiţiile art.8 lit.A, precum 
şi tariful de pornire la licitaţie pentru 
fondurile de vânătoare care se atribuie 
prin licitaţie publică, în condiţiile art.8 
lit.B, se stabilesc prin însumarea 
produselor dintre media cotelor de 
recoltă aprobate pe ultimii 5 ani, pe 
specii, şi 10% din valoarea de 
despăgubire a acestora prevăzută în 
anexa nr.2, pentru situaţiei în care se 
aprobă vânarea speciilor.   
 
(3) Contractele de gestionare în 
derulare la data intrării în vigoare a 
prezentei legi se modifică potrivit 
prevederilor alin.(1) şi (2).  

________________ 

4.La articolul 15, alineatele (2) şi 
(3) vor avea următorul cuprins: 
„(2) Tariful de gestionare pentru 
fondurile de vânătoare care se 
atribuie direct, în condiţiile art.8 
lit.A, precum şi tariful de pornire la 
licitaţie pentru fondurile de 
vânătoare care se atribuie prin 
licitaţie publică, în condiţiile art.8 
lit.B, se stabilesc prin însumarea 
produselor dintre media numărului 
de exemplare aprobate a fi 
recoltate  pe ultimele două sezoane 
de vânătoare, pe specii, şi 10% din 
valoarea de calcul al tarifului de 
gestionare, înscrisă în anexa nr.1. 
(3) Tarifele de gestionare înscrise 
în contractele de gestionare în 
derulare la data intrării în vigoare 
a prezentei legi se modifică anual 
prin acte adiţionale, până la data 
de 15 august, după cum urmează: 
a) pentru fondurile de vânătoare 
atribuite direct, tariful de 
gestionare va reprezenta valoarea 
rezultată din calculul realizat 
potrivit prevederilor alin.(2); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea 
textului.  
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b) pentru fondurile de vânătoare 
atribuite prin licitaţie publică, 
tariful de gestionare va reprezenta 
valoarea  calculată, conform 
prevederilor alin.(3) lit.a), 
înmulţită cu raportul dintre 
valoarea rezultată din licitaţie 
publică şi  valoarea de pornire a  
licitaţiei.” 
 
Deputat UDMR – Kelemen Atilla  
Deputat PSD – Florin Iordache  
Deputat PNL – Gheorghe Gabor  

7.    
Art.19.-  
(2) Exemplarele din speciile prevăzute 
în anexa nr.2 pot fi vânate numai dacă 
se constată necesitatea reducerii 
populaţiilor sau, în situaţii 
excepţionale, dacă sunt degenerate ori 
dacă produc daune, în baza 
reglementărilor emise  de autoritatea 
publică centrală care răspunde de 
protecţia mediului. 

 
 
 

____________________ 

5. La articolul 19, alineatul (2) va 
avea următorul cuprins: 
„(2) Exemplarele din speciile 
prevăzute în anexa nr.2 pot fi vânate 
dacă se constată necesitatea 
reducerii populaţiilor în scopul 
prevenirii unor pagube, în 
interesul sănătăţii şi securităţii 
publice, în interesul protejării 
florei şi faunei sălbatice, pentru 
conservarea habitatelor sau, în 
situaţii excepţionale, dacă sunt 
degenerate, în baza reglementărilor 
emise prin ordin comun al 
administratorului şi al autorităţii 
publice centrale care răspunde de 
protecţia mediului.” 
 

 
 
Pentru precizia 
reglementării. 
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Deputat UDMR – Kelemen Atilla  
Deputat PSD – Florin Iordache  
Deputat PNL – Gheorghe Gabor  
Deputat PSD – Ion Dumitru 

8.  

_________________ _______________ 

6. La articolul 19, după alineatul 
(2) se introduce un alineat nou, 
alin.(21) cu următorul cuprins:  
„(21) Evaluarea populaţiilor din 
speciile prevăzute în anexa nr.2 şi 
aprobarea nivelului maxim de 
intervenţie pentru aceste specii se 
realizează de către autoritatea 
publică centrală care răspunde de 
protecţia mediului împreună cu 
administratorul, în prezenţa 
gestionarului fondurilor de 
vânătoare.” 
 
Deputat UDMR – Kelemen Atilla  
Deputat PSD – Florin Iordache  
Deputat PNL – Gheorghe Gabor 
Deputat PSD – Ion Dumitru 

Pentru completarea 
reglementării. 

9.    
 
Art.23. – (1)  
b) păşunatul în păduri;   

 
 

_______________ 

7. La articolul 23, litera b) a 
alineatului (1) va avea următorul 
cuprins:  
„b) lăsarea animalelor domestice 
libere sau păşunatul cu acestea în 
fondul forestier, fără acordul scris 
al proprietarului;”  
 
 

 
 
 
Pentru protejarea 
fondurilor de 
vânătoare. 
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Deputat UDMR – Kelemen Atilla  
Deputat PSD – Florin Iordache  
Deputat PNL – Gheorghe Gabor 
Deputat PSD – Ion Dumitru 
Deputat PD-L – Daniel Buda 

10.    
Art.31. –  
(2) Formularele autorizaţiilor de 
vânătoare, individuale sau colective, 
sunt documente cu regim special, 
emise şi înseriate de administrator, 
conform modelului şi reglementărilor 
emise de acesta.  
 (3) Documentele prevăzute la alin.(1) 
pot fi obţinute şi folosite de gestionari, 
în condiţiile stabilite prin 
reglementările referitoare la 
organizarea şi practicarea vânătorii.  

_______________ 

8. La articolul 31, alineatele (2) şi 
(3) vor avea următorul cuprins: 
„(2) Formularele autorizaţiilor de 
vânătoare, individuale şi colective, 
sunt documente cu regim special, 
emise şi înseriate de gestionari, 
conform modelului stabilit de 
administrator. 
(3) Documentele prevăzute la 
alin.(1) pot fi folosite de gestionari, 
în condiţiile stabilite prin 
reglementările referitoare la 
organizarea şi practicarea vânătorii.  
 
 
Deputat UDMR – Kelemen Atilla 
Deputat PSD – Florin Iordache  
Deputat PNL – Gheorghe Gabor  

Pentru aplicarea 
imediată a legii. 
Administratorul nu a 
fost şi nu este în 
măsură să tipărească 
direct şi să 
comercializeze către 
gestionari astfel de 
autorizaţii. Singura 
posibilitate este să 
facă acest lucru 
printr-o terţă 
persoană. 
Pentru punere de 
acord cu textul 
alin.(2).  

11.    
 
 
Art.33. – (1) Vânătoarea se practică cu:
 
a) câini din rasele admise la vânătoare; 
b) gonaşi; 
c) arme de foc de vânătoare; 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. La articolul 33  va avea 
următorul cuprins: 
 
„(1) Vânătoarea se practică cu: 
a)  câini din rasele admise la 
vânătoare; 
b)  gonaşi; 
c)  arme de foc de vânătoare; 

Pentru definire mai 
exactă a 
modalităţilor de 
vânătoare, în 
concordanţă cu 
mijloacele de 
practicare a 
vânătorii. 
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d) capcane autorizate, definite de 
prezenta lege.  
(2) Caracteristicile mijloacelor 
prevăzute la alin.(1) lit.d) se stabilesc 
prin ordin al conducătorului 
administratorului.  

________________ d) capcane autorizate, definite de 
prezenta lege; 
 e) arcuri şi  arbalete autorizate 
 f) păsări răpitoare. 
 
 
  Deputat PSD-  Eugen Nicolicea 
  Deputat  PSD- Florin Iordache 
  Deputat PD-L  - Daniel Buda 
  Deputat PNL- Dragoş Ujeniuc 
  Deputat PC – Sergiu Andon  
 
(2) Caracteristicile mijloacelor 
prevăzute la alin.(1) lit.d), e) şi f) se 
stabilesc prin ordin al 
conducătorului administratorului.” 
 
 
Deputat UDMR – Kelemen Atilla  
Deputat PSD – Florin  Iordache  
Deputat PNL – Gheorghe Gabor  
Deputat PSD – Ion Dumitru 

12.  

_____________________ _________________________ 

10.După articolul 33, se introduce 
un nou articol, art.331 cu 
următorul cuprins: 
„Art.331. – (1) Vânătoarea se 
practică la speciile şi în perioadele 
cuprinse în anexa nr.1. 
(2) Prin excepţie de la alin.(1), 
vânătoarea la păsări migratoare 
începe pe teritoriul Administraţia 

 
 
 
Se propune 
introducerea acestui 
articol nou în scopul 
reglementării 
perioadelor de 
vânătoare şi 
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Rezervaţiei Biosfera „Delta 
Dunării” cu 15 zile mai târziu  
decât în restul teritoriului 
României. 
(3) Vânătoarea se poate practica şi 
la speciile cuprinse în anexa nr.2, 
în condiţiile stabilite de 
autoritatea publică centrală care 
răspunde de protecţia mediului şi 
autoritatea publică centrală care 
răspunde de silvicultură.” 
 
 
Deputat UDMR – Kelemen Atilla  
Deputat PSD – Florin  Iordache  
Deputat PNL – Gheorghe Gabor 
Deputat PSD – Ion Dumitru 

excepţiei 
tradiţionale, care 
trebuie statuată prin 
lege pentru 
vânătoarea în Delta 
Dunării.  

13.    
 
Art.34. – În terenurile neincluse în 
fondurile de vânătoare, recoltarea 
exemplarelor din speciile de interes 
cinegetic, dacă este necesară, se 
realizează de către un gestionar, pe 
bază de contract de prestări servicii 
încheiat în condiţiile legii, după caz, cu 
consiliul local sau cu administraţia 
ariei protejate.  

____________________ 
 

11.Articolul 34 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.34. – În terenurile neincluse în 
fondurile de vânătoare, capturarea 
exemplarelor din speciile de interes 
cinegetic şi a câinilor fără stăpân, 
dacă este cazul, se realizează cu 
capcane autorizate pe bază de 
contract de prestări de servicii 
încheiat în condiţiile legii, după caz, 
cu consiliul local sau cu 
administraţia ariei protejate.” 
 
 

Vânătoarea cu arma 
de vânătoare nu 
poate fi acceptată în 
intravilanul 
localităţilor, din 
cauza zgomotului 
produs şi pericolului 
real de accidente.  
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Deputat UDMR – Kelemen Atilla  
Deputat  PSD – Florin Iordache  
Deputat PNL – Gheorghe Gabor  

14.   
 
Art.35. – (1) Vânătoarea în parcurile 
naturale este permisă numai în afara 
zonelor de conservare specială, care se 
constituie şi ca zone de linişte pentru 
fauna de interes cinegetic, în limita 
cotei de recoltă, avizată de consiliile 
ştiinţifice ale parcurilor pentru fiecare 
fond de vânătoare care se suprapune 
parţial sau total unui parc natural, 
anterior aprobării acestora de către 
administrator şi cu respectarea tuturor 
condiţiilor prevăzute în planurile de 
management şi în regulamentele ariilor 
naturale protejate, prioritar vânătorilor 
care au domiciliul în unităţile 
administrativ-teritoriale aflate, total 
sau parţial, în parcul natural. 
 

 
 
 
 
 
 
 

_________________ 

12. La articolul 35, alineatul (1) va 
avea următorul cuprins: 
„(1) Vânătoarea în parcurile 
naţionale şi în parcurile naturale 
este permisă numai în afara ariilor 
cu protecţie integrală durabilă, 
care se constituie şi ca zone de 
linişte pentru fauna de interes 
cinegetic, în limita cotei de recoltă, 
avizată de consiliile ştiinţifice ale 
parcurilor pentru fiecare fond de 
vânătoare care se suprapune parţial 
sau total unui parc naţional sau 
natural, anterior aprobării acestora 
de către administrator şi cu 
respectarea tuturor condiţiilor 
prevăzute în planurile de 
management şi în regulamentele 
ariilor naturale protejate, prioritar 
vânătorilor care au domiciliul în 
unităţile administrativ-teritoriale 
aflate, total sau parţial, în parcul 
naţional sau natural, după caz.”    
 
Deputat UDMR – Kelemen Atilla  
Deputat  PSD – Florin Iordache  
Deputat PNL – Gheorghe Gabor 

 
 
Pentru punere de 
acord cu prevederile 
O.U.G.nr.57/2007. 

15.     13. La articolul 42, litera e) a  
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Art.42. – (1)  
e) vânătoarea în zonele de conservare 
specială ale parcurilor naturale; 
 

alineatului (1) va avea următorul 
cuprins: 
„e) vânătoarea în ariile cu 
protecţie integrală durabilă ale 
parcurilor naţionale şi ale 
parcurilor naturale;” 
 
Deputat UDMR – Kelemen Atilla  
Deputat PSD – Florin Iordache  
Deputat PNL – Gheorghe Gabor  

 
 
Pentru punere de 
acord cu prevederile 
O.U.G.nr.57/2007. 

16.    
 
Art.43. – Constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la un an la 
5 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 
15.000 lei accesul cu arma, chiar 
purtată în toc, pe teritoriul rezervaţiilor 
ştiinţifice, al parcurilor naţionale, al 
siturilor patrimoniului natural 
universal, al zonelor umede de interes 
internaţional şi al zonelor de 
conservare specială din cadrul 
parcurilor naturale, în afara cazurilor în 
care există acordul scris al structurii de 
administrare a ariei naturale protejate.  

________________ 

14.Articolul 43 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.43. – Constituie infracţiune şi 
se pedepseşte cu închisoare de la un 
an la 5 ani sau cu amendă de la 
5.000 lei la 15.000 lei accesul 
nejustificat cu arma de vânătoare 
în zonele cu protecţie integrală 
strictă din ariile naturale de 
interes naţional sau 
internaţional.” 
 
Deputat UDMR – Kelemen Atilla  
Deputat PSD – Florin Iordache  
Deputat PNL – Gheorghe Gabor  
Deputat PSD – Ion Dumitru 
Deputat PC   - Sergiu Andon 

 
 
Pentru corelare 
corectă cu termenii 
din prevederile 
O.U.G.nr.57/2007 
(art.5 alin.(1) şi 
art.22 alin.(7)). 

17.    
 
Art.48. – (1)  
b) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la 

 
 

___________________ 

15. La articolul 48, litera b) a 
alineatului (1) va avea următorul 
cuprins: 
„b) încălcarea dispoziţiilor prevăzute 
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art.23 alin.(1) lit.d), f), n), p) şi v) şi la 
art.39 lit.ş), cu amendă de la 250 lei la 
750 lei; 

la art.23 alin.(1) lit.d), f), n), p) şi v) 
şi la art.39 lit.r), ş), y) şi z) cu 
amendă de la 250 lei la 750 lei;” 
 
Deputat PSD – Florin Iordache  

18.    
 
Art.50. –  
(2) Procesele-verbale încheiate de 
persoanele prevăzute la alin.(1) se 
trimit, în termen de maximum 5 zile, 
unităţii de care aparţine agentul 
constatator.  

_______________ 

16. La articolul 50, alineatul (2) va 
avea următorul cuprins: 
„(2) Procesul-verbal de constatare 
a contravenţiilor este un document 
tipizat al cărui model se stabileşte 
de autoritatea publică centrală 
care răspunde de silvicultură.” 
 
Deputat UDMR – Kelemen Atilla  
Deputat PSD – Florin Iordache  
Deputat PNL – Gheorghe Gabor  

 
 
Pentru a acoperi o 
lacună a legii.  

19.   2. Titlul anexei nr.1 va avea 
următorul cuprins: 
„Fauna sălbatică de interes 
vânătoresc la care vânarea este 
permisă, perioadele de vânare şi 
cuantumul despăgubirilor în 
cazul unor fapte ilicite”  

17. Nemodificat 
  

 

20.   3. La anexa nr.1, punctul 13 al 
literei A va avea următorul 
cuprins:  
 
(text anexat la pagina 19 din 
raport) 

Se elimină. 
 
 
Deputat  PSD – Florin Iordache 

 

21.    
 

 
_____________ 

18.La anexa nr.1, coloana 
„Denumirea speciei”, punctele 6, 
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Anexa nr.1 
A. MAMIFERE 
6. Câinele enot (Nyctereutes 
prociynoides)  
7. Dihorul comun (Puturius sp.)  
9. Iepurele de câmp (Lepus europaeus) 
10. Iepurele de vizuină (Oryctolagus 
cuniculus) 
 
 

7, 9 şi 10 ale literei A vor avea 
următorul cuprins: 
6. Câinele enot (Nyctereutes 
procyonoides)  
7. Dihorul comun (Putorius sp.)  
9. Iepurele-de-câmp (Lepus 
europaeus) 
10. Iepurele-de-vizuină 
(Oryctolagus cuniculus) 
 
 
Deputat UDMR – Kelemen Atilla  
Deputat PSD – Florin Iordache  
Deputat PNL – Gheroghe Gabor  

 
 
 
 
Pentru scrierea 
corectă a 
denumirilor 
populare şi/sau a 
celor ştiinţifice.  

22.   
 
 
 
 
 

4. La anexa nr.1, punctele 9, 15, 
17, 18, 22 şi 38 ale literei B vor 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
  

19. La anexa nr.1, punctele 3, 4, 
12, 17, 18, 24, 25 şi 31 ale literei B 
vor avea următorul cuprins: 
 
(text anexat la pagina 19  din 
raport) 
 
 
Deputat UDMR – Kelemen Atilla  
Deputat PSD – Florin Iordache  
Deputat PNL – Gheroghe Gabor 

 
 
 
 
 
 
Pentru scrierea 
corectă a 
denumirilor 
populare şi/sau a 
celor ştiinţifice. 

23.    
 
 
 
Anexa nr.1  
A. MAMIFERE 

___________ 

20. La anexa nr.2 coloana 
„Denumirea speciei”, punctul 6 al 
literei A va avea următorul 
cuprins: 
 
6. Pisica sălbatică (Felis silvestris)  

 
 
 
 
 
Pentru scrierea 
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6. Pisica sălbatică (Felix silvestris) 
 
 
 

 
Deputat UDMR – Kelemen Atilla  
Deputat PSD – Florin Iordache  
Deputat PNL – Gheorghe Gabor  

corectă a 
denumirilor 
populare şi/sau a 
celor ştiinţifice. 

24.   
 
 
 
 
B.PĂSĂRI  
4. Acvila-mică (Hieraatus pennatus) 
7.Acvila-porumbacă (Hieraaëtus) 
 
20.Capântortură (Jynx torquilla) 
48.Corcodelul mic (Pachzbaptus 
ruficoliis) 
50.Corcodelul cu gât negru (Podiceps 
nigricolis) 
51.Corcodelul cu gât roşu (Podiceps 
griseigena) 
63.Culicul-cu-cioc-subţire (Nemenius 
tenuirostris) 
64.Drepnea (Apus sp.) 
75.Florintele (Cardeulis chloris) 
95.Guşă-vânată (Luscinia sp.) 
123.Pasărea-ogarului (Burhinus 
oedicnemus) 
126.Pelicanul comun (Pelecanus 
onocratalus) 
134.Pietruşul (Arenaris  interpres) 
 

_______________ 

21. La anexa nr.2 coloana 
„Denumirea speciei” punctele  4, 
7, 20, 48, 50, 51, 63, 64, 75, 95, 123, 
126, 134, 142, 145, 155, 157, 163, 
176, 177,  ale literei B vor avea 
următorul cuprins: 
4. Acvila-mică (Hieraaetus 
pennatus) 
7.Acvila-porumbacă (Hieraaetus 
fasciatus) 
20.Capântortura (Jynx torquilla) 
48.Corcodelul mic (Pachybaptus 
ruficollis) 
50.Corcodelul-cu-gât-negru 
(Podiceps nigricolis) 
51.Corcodelul-cu-gât-roşu 
(Podiceps griseigena) 
63.Culicul-cu-cioc-subţire 
(Numenius tenuirostris) 
64.Drepneaua (Apus sp.) 
75.Florintele (Carduelis chloris) 
95.Guşă-vânătă (Luscinia sp.) 
123.Pasărea-ogorului (Burhinus 
oedicnemus) 
126.Pelicanul comun (Pelecanus 
onocrotalus) 
134.Pietruşul (Arenaria interpres) 

 
 
 
 
 
 
Pentru scrierea 
corectă a 
denumirilor 
populare şi/sau a 
celor ştiinţifice. 
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142.Prundăraşul (Chradrius sp.) 
145.Raţa cu ciuf (Netta rufina) 
155.Spârcaciul (Tetro tetrax) 
157.Stârcul-de-cireadă (Bubuleus ibis) 
163.Striga (Tylo alba guttata) 
176.Iliul (Accipiter sp.) 
177.Vânturelul de seară (Falco 
vespertinus) 
 

142.Prundăraşul (Charadrius sp.) 
145.Raţa-cu-ciuf (Netta rufina) 
155.Spârcaciul (Tetrao tetrix) 
157.Stârcul-de-cireadă (Bubulcus 
ibis) 
163.Striga (Tyto alba guttata) 
176.Uliul (Accipiter sp.) 
177.Vânturelul-de-seară (Falco 
vespertinus) 
 
Deputat UDMR – Kelemen Atilla  
Deputat PSD – Florin Iordache  
Deputat PNL – Gheorghe Gabor 
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Anexa  nr.2 
Amendamente    respinse: 

Nr. 
crt. 

              Text  iniţial 
 

      Amendamentul propus 
       şi     autorul acestuia 

    I. Motivaţia propunerii 
    II. Motivaţia respingerii 

Camera decizională 

1. Art.34 – În terenurile neincluse 
în fondurile de vânătoare, 
recoltarea exemplarelor din 
speciile de interes cinegetic, 
dacă este necesară, se realizează 
de către un gestionar, pe bază de 
contract de prestări de servicii 
încheiat în condiţiile legii, după 
caz, cu consiliul local sau al 
administraţiei protejate. 

Art.34.- În terenurile  neincluse în 
fondurile de vânătoare, 
capturarea se  face şi în 
condiţiile ar.331 când nu se 
poate realiza prin capcane 
autorizate, după o prealabila 
autorizare. 
 
 
Autor: deputat Ioan Adam 

1.Pentru că vânătoarea cu 
arma de vânătoare nu poate fi 
acceptată în intravilan 
loxcalităţilor. 
2. Prin vot amendamentul a 
fost respis, ca urmare a 
adoptării textului votat  de 
comisie. 

Camera Deputaţilor 

Comisia a propus aprobarea proiectului cu  34 voturi pentru, 2. voturi împotrivă şi 4 abţineri. 
 
                  PREŞEDINTE,         PREŞEDINTE,        
  Dr. ATILLA KELEMEN          SERGIU ANDON  
 
                 

SECRETAR,         SECRETAR,  
VASILE MOCANU        GEORGE BĂEŞU  

 
 
 
                   Consilier dr.Anton Păştinaru      Consilier dr.Corneliu Manda  
                   Expert Florentin Oancea  
 



               
 
 

  3. La anexa nr.1, punctul 13 al literei A va avea următorul cuprins:   
 
                    A.MAMIFERE 
             …………………………………………………………. 

13. Mistreţul (Sus scrofa) 1 august – 
30 ianuarie 250 1.000 2.000” 

 
 
 
 

 

19. La anexa nr.1, punctele 3, 4, 12, 17, 18,  24, 25  şi 31 ale literei B vor avea 
următorul cuprins: 

 
                    B.PĂSĂRI 
                    …………………………………………………………… 
3. Cioara-de-semănătură (Corvus 
frugilegus) 

15 august – 15 martie  - 10 70 

4. Ciocârlia-de-câmp (Alauda 
arvensis) 
…………………………………….. 

15 septembrie – 15 
noiembrie 

……………………. 

1 
 

………………. 

20 
 

…… 

30 
 

….. 
12. Gâsca-de-vară (Anser anser 
rubrirostris) 
…………………………………… 

1 septembrie – 28 
februarie 

……………………  

20 
 

………………. 

55 
 

…….. 

275 
 

……. 
17. Porumbelul gulerat (Columba 
palumbus) 

15 august – 28 
februarie 

  
2 27 80 

18. Porumbelul-de-scorbură 
(Columba eonas) 
………………………………… 

15 august – 28 februarie 
 

…………………….. 

2 
 

…………….. 

55 
 

……….

110 
 

………. 
24. Raţa-cu-cap-castaniu (Aythya 
ferina) 

1 septembrie – 28 
februarie  10 55 110 

25. Raţa moţată (Aythya fuligula)  
 
………………………………….. 

1 septembrie – 28 
februarie 

………………………. 

10 
 

……………….. 

55 
 

……… 

110 
 

………. 
31. Raţa-cu-cap negru (Aythya 
marila) 
……………………………………. 

1 septembrie – 28 
februarie 

………………………. 

10 
 

……………….. 

65 
 

……… 

130 
 

……….. 
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