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AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, republicat,cu modificările şi completările ulterioare, vă 
înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative  
pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 , transmisă cu adresa Plx. 229 din 3 mai 2016 
şi înregistrată cu nr.4c-4/263 din 04 mai  2016, respectiv 4c-27/174 
din 04 mai 2016.  

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

 
 

 
              PREŞEDINTE,                                                          PREŞEDINTE. 

 
         Nini SĂPUNARU                          Carmen  Ileana   MOLDOVAN 
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RAPORT COMUN 
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

(Plx. 229/2016) 
 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, 
transmisă cu adresa nr. Plx.229 din 04 mai 2016 şi înregistrată la Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu nr. 4c-4/263 din 04 
mai 2016, iar la  Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic cu nr.4c-27/174 din 04 mai 
2016. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea legislativă în 
şedinţa din 26 aprilie  2016. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art. 76 alin.  2 din Consituţia României, republicată . 

La întocmirea raportului comun s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ  nr. 43/05.01.2016.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea cadrului juridic 
potrivit căruia pagubele produse pe terenurile extravilane ale fondurilor cinegetice să fie 
suportabile de gestionarul fondului de vânătoare, precum şi stabilirea unor criterii 
obiective de  către fermieri şi nu printr-un act normativ. 

Potrivit prevederilor art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi  servicii specifice împreună cu membrii Comisiei pentru mediu şi 





echilibru ecologic au examinat propunerea legislativă, în şedinţa comună din data de  
12 octombrie 2016. 

Din totalul de 33 de membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice au fost prezenţi la dezbatere 32 deputaţi. 

Din totalul de 16 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au fost 
prezenţi la dezbatere 15 deputaţi. 

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare la dezbateri a participat ca invitat 
doamna Erika Stanciu, secretar de stat în Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor examinate, membrii celor 
două comisii au hotărât în şedinţă comună, în unanimitate, respingerea propunerii 
legislative din următoarele motive: 

 soluţia propusă referitoare la pagubele produse pe  terenurile din extravilan 
este deja reglementată, propunerea legislativă fiind lipsită de obiect. 

 însoţirea turmelor,a cirezilor precum şi paza animalelor şi a stânei nu se 
face de câini pentru vânătoare. 

Conform prevederilor art. 76 alin.(2) din Constituţia României, republicată şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare  Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 
 

 
PREŞEDINTE, 

Nini SĂPUNARU                      
PREŞEDINTE, 

            Carmen Ileana MOLDOVAN 
 
 
 

SECRETAR, 
Costel ŞOPTICĂ 

SECRETAR, 
                  Vasile Daniel SUCIU  

 
 
 
 

Consilier parlamentar,                                                                                                  Consilier parlamentar, 
            dr. Gabriela Amalia Ciurea                                                                                                 Alina Alexandriuc 
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