GabrielaAmalia
Ciurea

Digitally signed by GabrielaAmalia Ciurea
DN: c=RO, st=Romania,
l=Bucuresti, o=Camera
Deputatilor, ou=Comisia
agricultura, cn=Gabriela-Amalia
Ciurea,
email=gabriela.ciurea@cdep.ro
Date: 2017.11.01 09:55:40
+02'00'

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
alimentară şi servicii specifice
Bucureşti, 31 octombrie 2017
Bucureşti, 31 octombrie 2017
Nr. 4C-4/512
Nr. 4C-27/787

RAPORT COMUN ÎNLOCUITOR
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2017
pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de
stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
(PLx. 172/2017)
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2017 pentru completarea art. 44 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi
pentru modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006, transmis cu adresa nr. PLx. 172 din 10 aprilie 2017 şi înregistrat cu adresa nr. 4c4/208/11.04.2017, respectiv nr. 4c-27/195/11.04.2017.
În ședința din 20 iunie 2017, plenul Camerei Deputaților, a hotărât retrimiterea proiectului de lege, la
cele două comisii sesizate în fond ,în vederea examinări şi întocmirii unui raport comun înlocuitor.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 3 aprilie 2017.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă (nr. 125/08.03.2017).
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat favorabil proiectul de lege.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 105 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea prevenirii
introducerii virusului pestei porcine africane în ţara noastră şi, totodată, pentru combaterea riscurilor la adresa
securităţii şi siguranţei alimentelor.
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 mediu şi
echilibru ecologic au examinat proiectul de lege, sus menţionat, în şedinţe separate.
Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat
proiectul de lege în şedinţa din 29 august 2017. La dezbateri au fost prezenţi 23 de deputați, din totalul de
24 membri ai Comisiei.
Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat proiectul de lege în şedinţa din 19
septembrie 2017. La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic şi-au înregistrat prezenţa un număr
de 13 deputaţi, membri ai comisiei.
La dezbaterea proiectului de lege au participat, ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Traian Petcu, vicepreședinte Autoritatea Națională
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, domnul Claudiu Sorin Roşu Mareş, secretar de stat
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv doamna Carmen Vicoleanu, şef serviciu juridic în cadrul
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi, să supună plenului
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de
stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr. 407/2006, , cu amendamentele admise redate în anexa nr.1 și amendamentele respinse
redate în anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezentul raport.
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
PREŞEDINTE,
Alexandru STĂNESCU
SECRETAR,
Dan CIOCAN

PREŞEDINTE,
Ion CUPĂ
SECRETAR,
Petru FARAGO

Şef serviciu Anton Păştinaru
Consilier parlamentar, dr. Gabriela Amalia Ciurea

Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc
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ANEXA nr. 1
I. AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.

Text
Ordonanţa de urgenţă nr.
20/2017

Text Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

0

1

2

3

4

1.

----------------------

2.

---------------------

LEGE
privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.20/2017
pentru completarea art.44 din
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.105/2001
privind frontiera de stat a
României, precum şi pentru
modificarea şi completarea art.26
din Legea vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic
nr.407/2006
Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.20 din 8
martie 2017 pentru completarea art.44
din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr.105/2001
privind
frontiera de stat a României, precum
şi pentru modificarea şi completarea
art.26 din Legea vânătorii şi a
protecţiei
fondului
cinegetic
nr.407/2006, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.175
din 10 martie 2017, cu următoarea
modificare:

Nemodificat

Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 20 din 8 martie
2017 pentru completarea art.44 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.105/2001 privind frontiera de stat a
României, precum şi pentru modificarea
şi completarea art. 26 din Legea vânătorii
şi a protecţiei fondului cinegetic
nr.407/2006, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.175 din
10 martie 2017, cu următoarele
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modificări:
3.

Art.I. – La articolul 44 din
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 105/2001 privind
frontiera de stat a României,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 352 din
30 iunie 2001, aprobată cu
modificări prin Legea nr.
243/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, după
alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu
următorul cuprins:
”(3) Prin excepţie de la
prevederile alin. (2), în situaţia
confirmării oficiale, în condiţiile
legii, a unui focar de pestă
porcină africană sau a unui
focar de altă boală infecţioasă
pe teritoriul unui stat vecin,
vânarea organizată a animalelor
sălbatice
pe
adâncimea
prevăzută la alin. (1) este
permisă numai ziua şi numai de
la fâşia de protecţie a frontierei
de stat către interior, de către
gestionarii
fondurilor
de

Nemodificat

-----------------
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4.

vânătoare, cu avizul prealabil al
şefului sectorului de poliţie de
frontieră.”
Art.II. - Articolul 26 din Legea La articolul II punctul 2, articolul 26, Nemodificat
vânătorii şi a protecţiei fondului alineatul (4) se modifică şi va avea
cinegetic
nr.
407/2006, următorul cuprins:
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:
1. Alineatul (2) se modifică şi Nemodificat
va avea următorul cuprins:
”(2) în situaţii de excepţie,
motivate
de
menţinerea
biodiversităţii faunei sălbatice şi
de
păstrarea
echilibrului
ecologic, administratorul, la
propunerea autorităţii publice
centrale care răspunde de
protecţia mediului şi autorităţii
naţionale sanitare veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor,
aprobă prin ordin restrângerea
sau extinderea perioadei de

Nemodificat
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vânătoare la unele specii de
interes cinegetic.”
2. După alineatul (3) se
introduce un nou alineat,
alineatul(4),
cu
următorul
cuprins:
”(4) Prin excepţie de la lit. A
pct. 13 din anexa nr. 1, pentru
specia mistreţ (Sus scrofa)
mascul, femelă şi purcel,
perioada de vânătoare se extinde
pe tot parcursul anului, în limita
cotelor de recoltă stabilite, din
momentul confirmării oficiale a
unui focar de pestă porcină
africană pe suprafaţa unuia sau
mai multor fonduri cinegetice,
pe toată durata existenţei
focarului.”

„(4) Prin excepţie de la lit. A pct.13
din anexa nr. 1, pentru specia mistreţ
(Sus scrofa) mascul, femelă şi purcel,
perioada de vânătoare se extinde pe
tot parcursul anului, în limita cotelor
de recoltă aprobate de îndată, din
momentul confirmării oficiale a unui
focar de pestă porcină africană pe
suprafaţa unuia sau mai multor
fonduri cinegetice, până la dispariţia
pestei porcine de pe teritoriul
României.”

„(4) Prin excepţie de la lit. A pct.13 din
anexa nr. 1, pentru specia mistreţ (Sus
scrofa) mascul, femelă şi purcel, perioada
de vânătoare se extinde pe tot parcursul
anului, în limita cotelor de recoltă
aprobate de îndată, din momentul
confirmării oficiale a unui focar de pestă
porcină africană pe suprafaţa unuia sau
mai multor fonduri cinegetice, până la
dispariţia pestei porcine de pe teritoriul
României,
oricând
Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi
pentru
Siguranţa
Alimentelor
consideră necesar în situaţia creşterii
gradului de risc pentru pesta porcină
africană.”

7

ANEXA nr. 2
II. AMENDAMENTE RESPINSE

Nr.
crt.

Text
Ordonan a de urgen ă nr. 20/2017

Text Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

0

1

2

3

4

1.

Art.II. - Articolul 26 din Legea La articolul II punctul 2, articolul
vânătorii şi a protecţiei fondului 26, alineatul (4) se modifică şi va
cinegetic nr. 407/2006, publicată în avea următorul cuprins:
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:
1. Alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
”(2) în situaţii de excepţie, motivate de
menţinerea
biodiversităţii
faunei
sălbatice şi de păstrarea echilibrului
ecologic,
administratorul,
la
propunerea autorităţii publice centrale
care răspunde de protecţia mediului şi
Nemodificat
autorităţii naţionale sanitare veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor, aprobă
prin ordin restrângerea sau extinderea
perioadei de vânătoare la unele specii
de interes cinegetic.”

1. Alineatul (2) se modifică şi va Modificarea
avea următorul cuprins:
perioadei
de
vânătoare să se facă
în conformitate cu
prevederile avizelor,
nu potrivit unei
propuneri care poate
fi
considerată
1. Alineatul (2) se modifică şi va consultativă.
avea următorul cuprins:
”(2) în situaţii de excepţie, motivate
de menţinerea biodiversităţii faunei
sălbatice şi de păstrarea echilibrului
ecologic,
administratorul,
în
conformitate cu avizele autorităţii
publice centrale care răspunde de
protecţia mediului şi autorităţii
naţionale sanitare veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor, aprobă
prin
ordin
restrângerea
sau
extinderea perioadei de vânătoare la
unele specii de interes cinegetic.”
Deputat: Cristian Ghinea USR
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2
.

Art.I. – La articolul 44 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001
privind frontiera de stat a României,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie
2001, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 243/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, după alineatul
(2) se introduce un nou alineat,
alineatul (3), cu următorul cuprins:

Art.I. – La articolul 44 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 105/2001 privind frontiera de stat
a României, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 352
din 30 iunie 2001, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 243/2002,
cu modificările şi completările
ulterioare, alineatul (3), se modifică
şi va avea următorul cuprins:

”(3) Prin excepţie de la prevederile
alin. (2), în situaţia confirmării oficiale,
în condiţiile legii, a unui focar de pestă
porcină africană sau a unui focar de
altă boală infecţioasă pe teritoriul unui
stat vecin, vânarea organizată a
animalelor sălbatice pe adâncimea
prevăzută la alin. (1) este permisă
numai ziua şi numai de la fâşia de
protecţie a frontierei de stat către
interior, de către gestionarii fondurilor
de vânătoare, cu avizul prealabil al
şefului sectorului de poliţie de
frontieră.”

”(3) Prin excepţie de la prevederile
alin. (2), în situaţia confirmării
oficiale, în condiţiile legii, a unui
focar de pestă porcină africană sau a
unui focar de altă boală infecţioasă
pe teritoriul unui stat vecin, şi
oricând Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor consideră
necesar în situaţia creşterii
gradului de risc pentru pesta
porcină
africană,
vânarea
organizată a animalelor sălbatice pe
adâncimea prevăzută la alin. (1) este
permisă numai ziua şi numai de la
fâşia de protecţie a frontierei de stat

-----------------
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către interior, de către gestionarii
fondurilor de vânătoare, cu avizul
prealabil al şefului sectorului de
poliţie de frontieră.”
Autor: Comisia pentru agricultura
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