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În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic au fost sesizate spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic, transmisă cu adresa nr.Pl.x 280 din 9 septembrie 2013 şi 
înregistrată sub nr.4c-4/345/09.09.2013, respectiv 4c-6/338 din 10 septembrie 2013.  

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Senatul României a respins propunerea legislativă în şedinţa din 3 septembrie 
2013. 

La întocmirea raportului comun Comisiile au avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului legislativ,  punctul de vedere negativ al Guvernului şi avizele negative 
ale Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci. 

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 vederea asigurării unei protecţii mai eficiente pentru fauna 
cinegetică, a desfăşurării activităţii de vânătoare într-un cadru unitar organizat, prin 
stabilirea obligativităţii afilierii asociaţiilor vânătoreşti, exclusiv în scopul de 
reprezentare, a creşterii gradului de ordine şi disciplină în activitatea de promovare a 
noilor vânători, a diversificării metodelor de practicare a vânătorii, prin autorizarea 

ioana.gota
Original



 2

desfăşurării acesteia cu arcul şi cu păsări de pradă, precum şi a sancţionării 
reprezentanţilor administratorului pentru încălcarea dispoziţiilor legale.   

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic au examinat propunerea legislativă sus menţionată în şedinţele din 
1 octombrie 2013. 

La lucrările Comisiei pentru agricultură au fost prezenţi 32 deputaţi, din totalul 
de 34 membri ai comisiei iar la lucrările Comisiei pentru administraţie publică au fost 
prezenţi 27 deputaţi din totalul de 33 membri ai comisiei. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru agricultură, în unanimitate de 
voturi, iar membrii Comisiei pentru administraţie publică cu majoritate de voturi, au 
hotărât sa supună spre dezbatere si adoptare plenului Camerei Deputaţilor, raportul de 
respingere a  propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii 
nr.407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic pentru următoarele 
motive: 

 Se încalcă principiul liberei asocieri; 
 Nu se face distincţie între experţii tehnici judiciari şi experţii tehnici 

extrajudiciari; 
 Fauna cinegetică va deveni proprietate publică a statului şi va trebui 

încadrată în prevederile art.861 alin (1) din Codul civil afectând 
permisivitatea acţiunii de vânătoare; 

 Implică diminuarea veniturilor bugetului de stat fără precizarea surselor 
financiare necesare aplicării măsurilor propuse. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, 
republicată. 
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