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Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Comisia pentru mediu şi
echilibru ecologic

Nr.4c-8/531/2020

Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie

alimentară şi servicii specifice

Nr.4c-5/475/2020

Bucureşti, 05.10.2020

BIROUL PERMANENT AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru

modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic

nr.407/2006, trimis Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și Comisiei pentru

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice pentru examinare pe

fond, cu adresa nr.PL-x.372 din data de 12 iunie 2020.

VICEPREŞEDINTE, PREŞEDINTE,

Eduard Lucian SIMION Alexandru STĂNESCU
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Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Comisia pentru mediu şi
echilibru ecologic

Nr.4c-8/531/2020

Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi

servicii specifice

Nr.4c-5/475/2020

Bucureşti, 05.10.2020

RAPORT COMUN

asupra asupra propunerii legislative pentru modificarea și
completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic

nr.407/2006

În conformitate cu prevederile art.94 si art.115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate cu dezbaterea pe
fond, a propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii vânătorii
și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006, transmis cu adresa nr. PLx 372
din 12 iunie 2020.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în ședința din 10 iunie 2020.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 300/12.05.2020, avizează favorabil

propunerea legislativă cu observații și propuneri.
Consiliului Economic și Social, cu avizul nr.nr. 154/04.05.2020,avizează

favorabil propunerea legislativă.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și
completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006, în scopul
îmbunătățirii soluțiilor legislative actuale.

În conformitate cu prevederile art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, comisiile sesizate în fond au examinat proiectul de Lege, sus
menţionat, în şedinţe separate.

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii
specifice au examinat proiectul de lege sus menționat în ședința online din 29
septembrie 2020. La lucrările Comisiei membrii acesteia au fost prezenţi conform listei
de prezenţă.
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Membrii Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic au examinat proiectul de
lege sus menționat în ședința online din 30 septembrie 2020. La lucrările Comisiei
membrii acesteia au fost prezenți conform listei de prezență.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative pentru
modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic
nr.407/2006, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte
integrantă din prezentul raport.

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din
Constituţia României şi ale art. 91 alin.(9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat.

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.

VICEPREȘEDINTE

Eduard -Lucian SIMION

SECRETAR

Bogdan Gheorghe DĂNUT

PREŞEDINTE,

Alexandru STĂNESCU

SECRETAR

Dan CIOCAN

Consilier parlamentar,Alina Alexandriuc Consilier parlamentar, Alexandra Simionel
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Anexa

I. AMENDAMENTE ADMISE

Nr.
crt.

Text
Lege nr. 407/2006 vânătorii
și a protecției fondului

cinegetic

Text inițiator Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

0 1 2 3 4
1. L E G E

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

2. Art. I – Legea vânătorii și a
protecției fondului cinegetic nr.
407/2006, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, cu
nr. 944 din 22 noiembrie 2006 se
modifică și completează, după
cum urmează.

Articol unic. - Legea
vânătorii și a protecției
fondului cinegetic nr.
407/2006, publicată în
Monitorul Oficial al
României, Partea I, cu nr.
944 din 22 noiembrie
2006, cu modificările și
completările ulterioare, se
modifică și se
completează, după cum
urmează:

3. Art. 13 -

(2) Despăgubirile pentru
pagubele produse culturilor
agricole, silvice şi animalelor
domestice de către
exemplarele din
speciile de faună de interes

1.Alineatul (2) al Art. 13 se
modifică după cum urmează:
„Art. 13 – (2) Despăgubirile pentru
pagubele produse culturilor agricole,
silvice și animalelor domestice de
către exemplarele din speciile de
faună de interes cinegetic cuprinse în
anexa nr. 1 se suportă după cum

Se elimină
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cinegetic cuprinse în anexa
nr. 1 se suportă după cum
urmează:
a) pentru pagubele produse
în fondurile cinegetice şi în
intravilan - de gestionarul
faunei cinegetice de pe
cuprinsul
fondurilor cinegetice în
cauză, dacă acesta nu şi-a
îndeplinit obligaţiile pentru
prevenirea pagubelor;
b) pentru pagubele produse
în ariile naturale protejate,
neincluse în fonduri
cinegetice sau în care
vânătoarea nu este
admisă - de autoritatea
publică centrală pentru
protecţia mediului, din
bugetul aprobat cu această
destinaţie.

urmează:

a) pentru pagubele produse în
fondurile cinegetice și în intravilan –
de gestionarul faunei cinegetice de pe
cuprinsul fondurilor cinegetice în
cauză;

b) pentru pagubele produse în ariile
naturale protejate, neincluse în fonduri
cinegetice sau în care vânătoarea nu
este admisă – de autoritatea publică
centrală pentru protecția mediului, din
bugetul Fondului pentru Mediu.”

4. (3) Pentru situaţiile în care
gestionarul şi-a realizat cota
de recoltă pe sezonul
încheiat, a asigurat hrana
complementară, apa, după
caz, şi a efectuat 3 acţiuni
de îndepărtare a faunei
cinegetice la solicitarea
utilizatorului terenului
agricol, iar proprietarul a
recoltat cultura agricolă până
pe 15 decembrie a anului în
curs, cu excepţia pachetelor
de agromediu, despăgubirile

2. Alineatul (3) al Art. 13 se
abrogă.

Se elimină
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pentru pagubele produse de
exemplare din speciile de
faună cinegetică cuprinse
în anexa nr. 1 se suportă de
către autoritatea publică
centrală care răspunde de
vânătoare, prin structurile
teritoriale de specialitate, din
bugetul aprobat cu această
destinaţie.

5. Art. 13 –

(5) Despăgubirile pentru
pagubele şi/sau daunele
produse de către
exemplarele din speciile de
faună de interes cinegetic
cuprinse în anexa nr. 2 se
suportă de autoritatea
publică centrală pentru
protecţia mediului, din
bugetul
aprobat cu această
destinaţie. Dacă există un
protocol interinstituţional cu
autoritatea publică centrală
pentru protecţia mediului,
plata se poate face şi prin
intermediul consiliului
judeţean.

3.Alineatul (5) al Art. 13 se
modifică după cum urmează:
„(5) Despăgubirile pentru pagubele
și/sau daunele produse de către
exemplarele din speciile de faună de
interes cinegetic cuprinse în anexa nr.
2 se suportă de autoritatea publică
centrală pentru protecția mediului, din
bugetul Fondului pentru Mediu.”

Se elimină

6. Art. 13 –

(9) Plăţile despăgubirilor
către beneficiari se fac în
termen de maximum 30 de
zile de la data comunicării

4.Aliniatul (9) al Art. 13 se
modifică după cum urmează:
„Art.13 – (9) Plățile despăgubirilor
către beneficiari se fac în termen de
maximum 10 zile lucrătoare de la
emiterea deciziei de plată de către

Se elimină
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deciziei de plată de către
conducătorul structurilor
teritoriale de specialitate ale
autorităţii publice centrale
care răspunde de vânătoare
sau ale autorităţii publice
centrale pentru protecţia
mediului, în funcţie de
domeniul de competenţă.
Decizia de plată se emite în
termen de 10 zile lucrătoare
de la constatarea pagubelor
şi/sau daunelor.

conducătorul structurilor teritoriale de
specialitate ale autorității publice
centrale care răspunde de vânătoare
sau ale autorității publice centrale
pentru protecția mediului, în funcție
de domeniul de competență. Decizia
de plată se emite în termen de
maximum 5 zile lucrătoare de la
constatarea pagubelor și/sau
daunelor.”

7. Art. 13¹ -

(3) În cazul decesului, se
vor acorda sume
compensatorii pentru familia
victimei, reprezentând
echivalentul unui salariu
minim pe economie până la
vârsta pensionării.

5.Aliniatul (3) al Art. 13¹ se
modifică după cum urmează:
„Art.13¹ - (3) În cazul decesului, se
vor acorda sume compensatorii în
maxim 5 zile lucrătoare zile de la
producerea evenimentului, de către
autoritățile prevăzute la alin.(1)
pentru familia victimei, reprezentând
echivalentul a cinci salarii minime pe
economie, valabil la data decesului,
reprenzentând un ajutor imediat. Alte
pretenții materiale ridicate de către
aparținătorii victimei se soluționează
conform dispozițiilor Codului Civil;”

Se elimină

8. Art. 28 -

b) să fi efectuat un an de
stagiatură sub îndrumarea
organizaţiei vânătoreşti care
gestionează cel puţin un
fond
cinegetic, la care solicită să

1.La articolul 28, litera b)
a alineatului 3 se modifică
și va avea următorul
cuprins:
”b) să fi efectuat șase luni
de stagiatură sub îndrumarea
organizației vânătorești care
gestionează cel puțin un fond
cinegetic, la care solicită să

Practica a dovedit
că șase luni sunt
suficiente pentru
instruirea
candidaților
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fie înscris, cu excepţia
absolvenţilor de învăţământ
superior cu profil cinegetic;

fie înscris, cu excepția
absolvenților de învățământ
superior cu profil cinegetic.”

Autor: Grupul PSD din
Camera Deputaților

9.

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

2. La articolul 33 alineatul
(1), după litera b) se
introduce o nouă literă, lit.
c) cu următorul cuprins:
„c) cu păsări de pradă.”

Autor: Grupul PSD din
Camera Deputaților

Pentru armonizare
cu practica
europeană.

Practicarea
vânătorii cu
păsări de pradă
este o metodă
tradițională
recunoscută pe
plan internațional

10. Art. 39 – (1)

ad) utilizarea, pentru tirul
pe timp de noapte, a
dispozitivelor de ochire care
funcţionează pe principiul
laser, a sistemelor de ochire
pe timp de noapte
cuprinzând convertizoare
sau amplificatoare
electronice de lumină
reziduală, a dispozitivelor de
vedere în infraroşu şi a
dispozitivelor cu
termoviziune, cu excepţia
utilizării dispozitivelor de
iluminare a ţintelor pentru
vânarea speciilor mistreţ,
şacal şi vulpe, cu derogare

6.Litera ad) a aliniatului (1) din
Art. 39 se modifică după cum
urmează:
„Art.39 – (1) – ad) utilizarea, pentru
tirul de timp de noapte, a
dispozitivelor de ochire care
funcționează pe principiul laser, a
sistemelor de ochire pe timp de
noapte cuprinzând convertizoare sau
amplificatoare electronice de lumină
reziduală, a dispozitivelor de vedere în
infraroșu și a dispozitivelor cu
termoviziune, cu excepția utilizării
acestor dispozitive pentru vânarea
speciilor mistreț, șacal și vulpe, cu
derogare de la structura teritorială
a autorității publice centrale care
răspunde de vânătoare, precum și
cu aviz din partea Inspectoratului

Se elimină
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de la autoritatea publică
centrală care răspunde de
mediu.

Județean de Poliție – Servicul
AESP, de pe raza județului unde
este situat fondul cinegetic în
cauză.”

11. ART. II
(1)Prezenta lege intră în vigoare la 3
zile de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
(2)La data prevăzută la alin. (1) se
abrogă toate dispozițiile contrare
prezentei legi.

Se elimină

12. ART: III
(1)Legea vânătorii și a protecției
fondului cinegetic nr. 407/2006, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și cu cele aduse prin prezenta
lege, se va republica în Monitorul
Oficial al României, Partea I, dându-se
textelor o nouă numerotare.

Se elimină
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