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 Către, 
  
              Comisia pentru mediu și echilibru ecologic 
  Domnului Președinte George Cătălin STÂNGĂ 
   
 
                 Vă înaintăm alăturat raportul preliminar asupra Legii pentru modificarea 
Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, transmisă spre 
reexaminare Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic cu adresa nr. PLx.  369/2021/2022  
din 04 mai 2022, ca urmare a Cererii formulate de Președintele României.   
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
Costel  ȘOPTICĂ 

 
 

 
 
 
 
 
 

gabriela.ciurea
Comisii
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  RAPORT PRELIMINAR   
asupra Legii pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 

407/2006  
(PLx. 369/2021/2022) 

 
           În conformitate cu prevederile art. 140 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere în 
fond, cu Legea pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 
407/2006, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Cererii formulate de Președintele 
României. 
 
            În data de 10.03.2022, în temeiul art. 77 alin.(2) din Constituția României, 
republicată, Președintele României a formulat o Cerere de reexaminare prin care apreciază 
că soluția legislativă prtevăzută la pct. 3 din legea supusă reexaminării trebuie raportată 
și la dimensiunea de ocrotire a faunei a activității de vânătoare în sensul asigurării, pe 
termen lung, a echilibrului între specii și conservarea biodiversității, care să permită 
menținerea populațiilor speciilor la un nivel satisfăcător de conservare. 
  
            În urma reexaminării, Senatul în calitate de primă cameră sesizată, în şedinţa din 
02 mai 2022, a adoptat Legea pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției 
fondului cinegetic nr. 407/2006, transmisă la promulgare și a respins cererea de 
reexaminare formulată de Președintele României. 
   

 În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii celor două Comisii au reexaminat legea sus menționată în ședințe 
separate. 
           Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice  și-au desfășurat lucrările în ziua de 10 mai 2022. 
           La lucrările Comisiei deputații membrii ai acesteia şi-au înregistrat prezența 
conform listei de prezență.  
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          În urma reexaminării legii și a opiniilor exprimate membrii Comisiei pentru 
agricultură au hotărât, cu majoritate de voturi (s-au înregistrat: 1 abținere și 4 voturi 
împotrivă), să transmită Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic un raport preliminar 
de adoptare a Legii pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 
407/2006, în forma adoptată de Senat. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria legilor 
ordinare. 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Costel ȘOPTICĂ 

SECRETAR, 
Constantin BÎRCĂ  

  
 
 
 
Șef serviciu Anton Păștinaru 
 

 
 
 
 

Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea  
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