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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Legii pentru 

modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 

nr.407/2006, aflată în procedură de reexaminare, ca urmare a Deciziei Curții 

Constituționale nr. 873 din 9 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial României, 

Partea I, nr. 50 din 15 ianuarie 2021, la Comisia pentru constituționalitate, Comisia 

pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice, transmisă cu adresa PL-x 372/2020/2021. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria 

legilor ordinare.  

 

 

 

   

P R E Ş E D I N T E 

Ringo DĂMUREANU 

P R E Ş E D I N T E 

George-Cătălin STÂNGĂ 

P R E Ş E D I N T E 

Florin-Ionuţ BARBU 
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     RAPORT COMUN 

 

asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei 

fondului cinegetic nr.407/2006 

 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 

pentru constituționalitate, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost sesizate, spre 

dezbatere în fond, cu Legea pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, aflată în procedură de reexaminare, ca urmare 

a Deciziei Curții Constituționale nr. 873 din 9 decembrie 2020, publicată în Monitorul 

Oficial României, Partea I, nr. 50 din 15 ianuarie 2021, trimisă cu adresa PLx 

372/2020/2021. 

Legea a fost adoptată de Camera Deputaţilor în sedinţa din data 6 octombrie 

2020. În data de 8 octombrie 2020 a fost trimisă la Președintele României pentru 

promulgare.  

Președintele României a formulat sesizare de neconstituţionalitate asupra 

Legii trimisă la promulgare în data de 28 octombrie 2020.  

În motivarea sesizării de neconstituționalitate, Președintele României, autor al 

obiecției de neconstituționalitate, susține că Legea încalcă principiul bicameralismului 

prin eliminarea tuturor dispozițiilor propuse de inițiatori și formularea unora noi: 

  introducerea unei noi modalități de practicare a vânătorii cu păsări de pradă, 

intră în contradicție cu dispozițiile art. 42 alin.(1) lit. q), din aceeași lege, care prevede că 

aceasta constituie infracțiune de braconaj; 
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 reducerea termenului de stagiatură de la un an la 6 luni, pentru solicitantul 

care intenționează să dobândească permis de vânătoare permanent. 

Curtea Constituțională a pronunțat Decizia nr. 873 din 9 decembrie 2020, 

publicată în Monitorul Oficial României, Partea I, nr. 50 din 15 ianuarie 2021, prin care 

admite obiecția de neconstituționalitate formulată și constată că prevederile Legii sunt 

neconstituționale în ansamblul lor. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins Legea aflată în 

procedură de reexaminare în şedinţa din 9 martie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

alin. (9) pct. 1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională.  

În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, membrii comisiilor au dezbătut Legea supusă reexaminării în ședințe 

separate. 

 

În conformitate cu prevederile art.62 şi art.64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice a reexaminat Legea în şedinţă separată, în data de 23 martie 2021. 

La dezbateri, în conformitate cu prevederile art. 56 și 57 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, a participat în calitate de invitat domnul Róbert Eugen Szép, secretar 

de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

Membrii Comisiei au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 

adoptarea unui raport preliminar pentru respingerea Legii pentru modificarea și 

completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006. 
 

În conformitate cu prevederile art.62 şi art.64 și art. 131 alin.(1) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a 

reexaminat Legea în sedința din data de 13 aprilie 2021, desfășurată atât la sediul 

Parlamentului pentru unii membri ai comisiei, cât și prin mijloace electronice pentru alți 

membri. 

La dezbateri, în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, a participat în calitate de invitat domnul Vasile Panaite secretar de stat – 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. 

Membrii Comisiei au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic  au 

hotărât, cu unanimitatea voturilor, să propună Plenului Camerei Deputaților 

adoptarea unui raport preliminar pentru respingerea Legii pentru modificarea și 

completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006. 
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Membrii Comisiei pentru constituționalitate au examinat Legea aflată în 

procedură de reexaminare și documentele anexate, în ședința din data de 31 ianuarie 

2022.  

Din numărul total de 13 membri ai Comisiei pentru constituționalitate au 

participat la şedinţă 8 deputaţi. 

În această ședință, membrii Comisiei pentru constituționalitate au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, aflată în procedură de 

reexaminare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 873 din 9 decembrie 2020, 

publicată în Monitorul Oficial României, Partea I, nr. 50 din 15 ianuarie 2021.  

Membrii Comisiilor sesizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună 

plenului Camerei Deputaţilor respingerea Legii pentru modificarea şi completarea 

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

În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor 

ordinare.         

        

 

 

                          

P R E Ş E D I N T E 

Ringo DĂMUREANU 

P R E Ş E D I N T E 

George-Cătălin STÂNGĂ  

P R E Ş E D I N T E 

Florin-Ionuţ BARBU 

 

 

 

 

 

S E C R E T A R 

Laurenţiu-Nicolae CAZAN 
 

S E C R E T A R 

Bogdan-Alexandru BOLA 

S E C R E T A R 

Constantin BÎRCĂ 

 

 

 

 

 

 

 
Consilieri parlamentari, Consilier parlamentar, Șef serviciu consilier parlamentar Anton Păștinaru  
Roxana David 

 Silvia Olaru 

Alina Alexandriuc Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea 

 


