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Bucureşti, 4 octombrie 2016
Nr. PLx. 263/2016
AVIZ

asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr.407/2006
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu
modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost
sesizată, spre avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a
protec iei fondului cinegetic nr. 407/2006, trimis cu adresa nr. PLx. 263/2016 din 13 iunie
2016, înregistrat în cadrul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu nr.4c‐11/755/2016 din
14.06.2016.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform dispozițiilor art. 75 alin. (1) și (3)
din Constituția României, republicată.
Senatul a adoptat inițiativa legislativă.
Inițiativa are ca obiect de reglementare abrogarea lit.c) şi k) ale alin.(1) al art.23 din
Legea nr.407/2006, referitoare la interzicerea „păşunatului animalelor domestice în terenul
agricol între 6 decembrie şi 24 aprilie” şi la interzicerea permiterii „însoțirii turmelor şi cirezilor
de către câini însoțitori al căror număr este mai mare de 3 în zona de munte, de 2 în zona de deal
şi de 1 la câmpie; în acest număr se includ şi câinii care asigură paza stânei”.
În şedința din data de 27 iunie 2016, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților,
membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunități au examinat actul normativ supus avizării,
expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis prin
adresa cu nr. 40 din data de 15.01.2016.
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, în
unanimitate, să acorde aviz favorabil proiectului legislativ.
Prin obiectul de reglementare, proiectul de act normativ se încadrează în categoria legilor
ordinare.
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