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PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTATILOR
COMISIA JURIDICĂ, DE
DISCIPLINĂ ŞI
IMUNITĂŢI
Nr. 4c-11/429
Bucureşti, 19.06.2017

COMISIA PENTRU
AGRICULTURĂ,
SILVICULTURĂ,
INDUSTRIE
ALIMENTARĂ ŞI
SERVICII SPECIFICE
Nr. 4c-4/323

COMISIA PENTRU MEDIU
ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC
Nr. 4c-27/363

BIROULPERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTATILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege
pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru agricultură
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şI Comisiei pentru mediu şi
echilibru ecologic, şi spre dezbatere în fond, cu adresa nr.Plx.103 din 5 aprilie
2016.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Eugen NICOLICEA

PREŞEDINTE,
Ioan MUNTEANU
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PREŞEDINTE,
Remus-Adrian BORZA

PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTATILOR
COMISIA JURIDICĂ, DE
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI
Nr. 4c-11/1140
Bucureşti, 19.06.2017

COMISIA PENTRU
AGRICULTURĂ,
SILVICULTURĂ, INDUSTRIE
ALIMENTARĂ ŞI SERVICII
SPECIFICE
Nr. 4c-4/235

COMISIA PENTRU MEDIU
ŞI ECHILIBRU
ECOLOGIC
Nr. 4c-27/363

RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
(PL.x 103/2016)
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificări şi completări, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi,
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate cu dezbaterea pe fond,
cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr. 407/2006.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75
din Constituţia României şi ale art.92 pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în
şedinţa din 7 iunie 2016.
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere avizul
favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1212/11.11.2015).
Guvernul, prin punctul de vedere transumi susţine adoptarea proiectului de
lege.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.
În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, Comisiile au examinat
proiectul de lege în şedinţe separate.
Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice au examinat proiectul de lege sus menţionat în şedinţa din 13
iunie 2017. La lucrările Comisiei pentru agricultură şi-au înregistrat prezenţa un
număr de 22 de deputaţi, din totalul de 23 membri ai acesteia.
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Mmembrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul
de lege, în şedinţa din 19 iunie2017.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la
şedinţă conform listei de prezenţă.
Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat proiectul
de lege în şedinţa din 19 iunie 2017. La lucrările Comisiei pentru mediu şi
echilibru ecologic au fost prezenţi conform listei de prezenţă.
La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Istrate Şteţco, secretar de
stat în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către
membrii comisiei, s-a hotărât, în unanimitate de voturi, să se supună plenului
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu amendamentele
admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Eugen NICOLICEA

SECRETAR,
Costel Neculai DUNAVA

PREŞEDINTE,
PREŞEDINTE,
Ioan MUNTEANU Remus-Adrian BORZA

SECRETAR,
Dan CIOCAN

Consilieir parlamentar,
Florica Manole
Anton Păştinaru
Alina Alexandriuc
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SECRETAR,
Petru FARAGO

Anexa

AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.

1.

Text
Legea nr. 407/2006

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

2.
----------

3.

Art.1. –
33. ae) vânător - persoană
fizică licenţiată, membră a
unei organizaţii vânătoreşti
gestionare
de
faună
cinegetică, care ocroteşte,
îngrijeşte şi extrage fauna
cinegetică în condiţiile
legii;

Text propus de Comisiei
(autorul amendamentului)

Text Senat

LEGE
pentru modificarea Legii vânătorii şi
a protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006

Nemodificat

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:
1. La articolul 1, litera ae) va 1. – La articolul 1 punctul 33,
litera ae) se modifică şi va avea
avea următorul cuprins:
următorul cuprins:
ae)- Se elimină.
„ae) vânător – persoană fizică
licenţiată care ocroteşte, îngrijeşte şi
extrage fauna cinegetică în condiţiile
legii;”
Autor: Comisia pentru mediu,
Comisia juridică şi Comisia de
agricultură.

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
după cum urmează:
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Motivarea
amendamentelor

Nr.
crt.

Text
Legea nr. 407/2006

Text propus de Comisiei
(autorul amendamentului)

Text Senat

4.

Motivarea
amendamentelor

2. La art. 9 după alineatul (1) se
introduce un nou alineat 11 cu
următorul cuprins:
( 11) Prevederile alineatului
1 se aplică şi gestionarilor cu
contracte
de
gestionare în
derulare, cu acordul acestora.
Autor: Comisia juridică.

5.

3. La articolul 15, alineatul (73) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
Nerealizarea
obligaţiei
(73)
prevăzute la alin. (7) atrage
diminuarea
sumelor
datorate
statului, pentru pădurile statului,
proporţional cu procentul de
nerealizare a obligaţiei respective.

Art. 15. (73) Nerealizarea obligaţiei
prevăzute la alin (7) atrage
diminuarea sumelor datorate
administratorului
pădurilor
statului,
proporţional
cu
procentul de nerealizare a
obligaţiei respective.

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

Autor:dep.Florin Iordache
6.

Art. 27. a) posedă permis de
vânătoare
eliberat
în
România,
în
cazul
membrilor
organizaţiilor
vânătoreşti din ţară, sau

2. La articolul 27, litera a) va
avea următorul cuprins:
„a) posedă permis de vânătoare
eliberat în România sau permis ori
licenţă valabilă în ţara lor, în cazul
vânătorilor cetăţeni străini;”
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4. La articolul 27, litera a) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„a) posedă permis de vânătoare
eliberat în România sau permis
ori licenţă valabilă în ţara
emitentă a permisului de

Pentru corelarea
acesteia cu
prevederile art.
25 alin (7)

Nr.
crt.

Text
Legea nr. 407/2006

Text propus de Comisiei
(autorul amendamentului)

Text Senat

permis ori licenţă valabilă
în ţara lor, în cazul
vânătorilor cetăţeni străini;

vânătoare, în cazul vânătorilor
cetăţeni străini;”
Autor: Comisia pentru mediu
5.
La articolul 28 după
alineatul (6), se introduce un
nou alineat, alineatul (7), cu
următorul cuprins:
„(7) Prin excepţie de la
dispoziţiile alin. 3 lit. b), sunt
scutiţi de stagiatură personalul
tehnic
de
vânătoare
şi
personalul
de
specialitate
angajat
al
gestionarilor
fondurilor
de
vânătoare,
precum
şi
vânătorii
cu
domiciliul în străinătate şi
rezidenţa în România care deţin
permis/licenţă de vânătoare
valabilă în ţările lor de origine.”

7.

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

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

Autor:dep. Florin Iordache
6.La articolul 34, alineatul
(1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 34. - (1) În interesul
protejării faunei şi florei sălbatice,
al conservării habitatelor naturale,
pentru prevenirea producerii unor

8.
Art. 34. - (1) În interesul
protejării faunei şi florei
sălbatice, al conservării
habitatelor naturale, pentru

Motivarea
amendamentelor

---------------
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Pentru corelare
cu
prevederile
art.39 lit. aa) şi
ale art. 44 lit. f)
din lege.

Nr.
crt.

Text
Legea nr. 407/2006

Text propus de Comisiei
(autorul amendamentului)

Text Senat

daune importante, în interesul
sănătăţii şi securităţii publice sau
pentru alte raţiuni de interes public
major,
pe
suprafeţele
din
perimetrul intravilan construit sau
împrejmuit, aeroporturi, gări,
unităţi
militare,
recoltarea
exemplarelor din speciile de faună
sălbatică, a pisicilor şi a câinilor
hoinari se realizează în condiţiile
prezentei legi şi ale cotelor de
recoltă aprobate de gestionarul
fondului cinegetic limitrof pe baza
unui contract de prestări servicii,
cu respectarea prevederilor legale
în domeniul achiziţiilor publice, la
solicitarea consiliului local sau a
administraţiei
suprafeţei
împrejmuite, după caz, şi cu
acordul prealabil al proprietarului
de teren.

prevenirea producerii unor
daune
importante,
în
interesul
sănătăţii
şi
securităţii
publice
sau
pentru alte raţiuni de interes
public major, pe suprafeţele
din perimetrul intravilan,
aeroporturi, gări, unităţi
militare,
recoltarea
exemplarelor din speciile
de faună sălbatică, a
pisicilor şi a câinilor
hoinari se realizează în
condiţiile prezentei legi şi
ale cotelor de recoltă
aprobate de gestionarul
fondului cinegetic limitrof
pe baza unui contract de
prestări
servicii,
cu
respectarea
prevederilor
legale
în
domeniul
achiziţiilor publice, la
solicitarea consiliului local
sau
a
administraţiei
suprafeţei
împrejmuite,
după caz, şi cu acordul
prealabil al proprietarului
de teren.

Autor: dep. Florin Iordache
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Motivarea
amendamentelor

Nr.
crt.

Text
Legea nr. 407/2006

Text propus de Comisiei
(autorul amendamentului)

Text Senat

9.

7. La articolul 42 alineatul (1),
litera h) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„h) vânătoarea în perimetrul
intravilan
construit
sau
împrejmuit, altfel decât în
condiţiile art. 34;”

Art. 42. – (1)
h) vânătoarea în intravilan,
altfel decât în condiţiile art.
34;

10.

----------

Autor:dep. Florin Iordache
8. La
articolul
58
alineatul (4) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
4. Contractele de gestionare
a fondurilor de vânătoare,
existente la data intrării în
vigoare a prezentei legi, rămân
valabile pana la data încetării
raporturilor contractuale sau se
pot prelungi, la cerere, cu
termenul prevăzut la art. 9
alin. 1 din lege.
Autor: Comisia juridică

Art. 58
……………………….
4.
Contractele
de
gestionare a fondurilor de
vânătoare, existente la
data intrării în vigoare a
prezentei
legi, rămân
valabile pana la data
încetării
raporturilor
contractuale.
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Motivarea
amendamentelor

