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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
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ALIMENTARĂ ȘI SERVICII SPECIFICE

4C-8/496/2021

4C-5/756/2021

COMISIA PENTRU MEDIU ȘI

Bucureşti, 27.10.2021

Către,

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr.407/2006, transmis Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic şi
Comisiei pentru agricultura, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice, pentru dezbatere pe fond, în procedură obişnuită, cu adresa nr. PL. x
369/2021 din 20 septembrie 2021.

PREŞEDINTE,
George-Cătălin STÂNGĂ

PREŞEDINTE,
Adrian-Ionuț CHESNOIU

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

ECHILIBRU ECOLOGIC

COMISIA PENTRU AGRICULTURA,
SILVICULTURĂ, INDUSTRIE
ALIMENTARĂ ȘI SERVICII SPECIFICE

4C-8/496/2021

4C-5/756/2021

COMISIA PENTRU MEDIU ȘI

Bucureşti, 27.10.2021

RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru mediuși echilibru ecologic şi Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în
fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a
protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, transmis cu adresa nr. PLx. 369/2021 din 20
septembrie 2021 și înregistrat cu nr. 4c-8/373/21.09.2021 respectiv 4c-5/646/21.09.2021.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege ca
urmare a depă
ș irii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din
Constituția României republicată, în şedinţa din 14 septembrie 2021.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor
este Cameră decizională.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observații și
propuneri (nr.245/27.04. 2021).
Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de act normativ (nr.
3738/05.05.2021).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Legii nr.407/2006. Potrivit expunerii de motive iniţiativa vizează diverse aspecte, între
care menţionăm: nu este nevoie de cote de recoltă la păsări migratoare a căror populaţie
este stabilă sau în creştere, modificarea condiţiilor de obţinere a permisului de vânătoare
permanent, introducerea, după Anexa 1 a unei noi anexe, Anexa nr.11.
În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, membrii celor două Comisii au examinat proiectul de lege în
ședințe separate, cu prezentă fizică și online.
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Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii
specifice au examinat proiectul de lege sus menționat în şedinţa în sistem mixt din 21
octombrie 2021.
La şedinţa Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii
specifice deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă.
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Andrei Rudolf Corlan, secretar de stat
Ministerul Mediului Apelorși Pădurilor și doamna Daniela Elena Drăcea, director
general Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor.
Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat propunerea
legislativă în şedinţa din 26 octombrie 2021, desfășurată atât la sediul Parlamentului
pentru unii membri ai comisiei, câtși prin mijloace electronice pentru alți membri. Din
numărul total de 17 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au fost
prezenți la dezbatere 16 deputați.
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.57 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, domnul deputat Nacov Gheorghe, iniţiatorul proiectului
de lege.
În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor două
comisii au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților
adoptarea Proiectului de Lege pentru modificareași completarea Legii vânătorii și a
protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu amendamente admise care se regăsesc în
anexa la prezentul raport preliminar.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.
PREŞEDINTE,
George-Cătălin STÂNGĂ

PREŞEDINTE,
Adrian-Ionuț CHESNOIU

SECRETAR
Bogdan-Alexandru BOLA

SECRETAR
Constantin BÎRCĂ

Consilier parlamentar,
Dr. Gabriela Ciurea
Sef serviciu consilier parlamentar
Anton Păştinaru

Consilier parlamentar,
Alina Alexandriuc
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Anexa
AMENDAMENTE ADMISE
(PLx. 369/2021)
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

Legea nr.407/2006

Text adoptat de Senat
LEGE
pentru modificarea și completarea
Legii vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr.407/2006
Articol unic. - Legea vânătoriiși a
protecţiei
fondului
cinegetic
nr.407/2006, publicat 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 h) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
"h) cotă de recoltă - numărul de
exemplare din fauna de interes
cinegetic aprobat anual de către
administrator pe specii şi gestionar
până la data de 15 aprilie pentru specia
căprior și până la 15 mai pentru
celelalte specii sedentare admise la
vânâtoare, care se pot vâna în cadrul
unui fond cinegetic;"

Text adoptat de Comisii (autorul
amendamentului)
LEGE
pentru
modificarea
Legii
vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr.407/2006
Articol unic. - Legea vânătorii și
a protecţiei fondului cinegetic
nr.407/2006,
publicat
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I nr. 944 din 22 noiembrie
2006,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
se
modifică după cum urmează:
1.Nemodificat

Art.1.h) cotă de recoltă - numărul de
exemplare din fauna de interes
cinegetic aprobat anual de către
administrator pe specii şi
gestionar până la data de 15
aprilie pentru specia căpriorși
până la 15 mai pentru celelalte
specii admise la vânâtoare,
care se pot vâna în cadrul unui
fond cinegetic;
Art.6.-alin.(1)
2. La articolul 6 alineatul (1), litera 2.Nemodificat
f) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
f) stabileşte şi aprobă anual, "f) stabileşte şi aprobă anual, până la
până la data de 15 aprilie pentru data de 15 aprilie pentru specia căprior

Motivarea amendamentelor

5.

specia căprior şi până la 15 mai
pentru celelalte specii admise la
vânătoare, cu avizul autorităţii
publice centrale care răspunde
de protecţia mediului, cotele de
recoltă pentru speciile din
anexa nr. 1, care devin
obligatoriu de realizat, fără alte
avize, acorduri sau autorizări
suplimentare.
Art.24.Speciile cinegetice se vânează
în numărul, în locurile, prin
metodele, în perioadele şi cu
mijloacele admise de lege,
potrivit aprobării date de
administrator, cu respectarea
reglementărilor
subsidiare,
privind autorizarea, organizarea
şi practicarea vânătorii.
-------------------------------

6.

Art.28.-alin.(3)

și până la 15 mai pentru celelalte
specii sedentare admise la vânătoare,
cu avizul autorităţii publice centrale
care răspunde de protecţia mediului,
cotele de recoltă pentru speciile din
anexa nr. 1, care devin obligatoriu de
realizat, fără alte avize, acorduri sau
autorizări suplimentare;
3.Articolul 24 se modifică şi va avea 3.Articolul 24 se modifică şi va
următorul cuprins:
avea următorul cuprins:
"Art.24. (1) Speciile cinegetice se Nemodificat
vânează în numărul, în locurile, prin
metodele, în perioadele şi cu
mijloacele admise de lege, cu
respectarea reglementărilor subsidiare,
privind autorizarea, organizarea şi
practicarea vânătorii.

(2) Numărul maxim de exemplare de
păsări care pot fi vânate într-o zi de
către un vânător, din speciile de păsări
admise la vânătoare, se face în limitele
menţionate în Anexa nr. 11, fără alte
avize,
acorduri
sau
autorizări
suplimentare; "

(2)Numărul maxim de exemplare
de păsări care pot fi vânate într-o
zi de către un vânător, din speciile
de păsări admise la vânătoare, se
face în limitele prevăzute la lit.B
din anexa nr. 1, fără alte avize,
acorduri
sau
autorizări
suplimentare; "
4. La articolul 28 alineatul (3), litera 4.Nemodificat
b) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
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7.

b) să fi efectuat un an de
stagiatură
sub
îndrumarea
organizaţiei vânătoreşti care
gestionează cel puţin un fond
cinegetic, la care solicită să fie
înscris,
cu
excepţia
absolvenţilor de învăţământ
superior cu profil cinegetic;
--------------------------------

"b) să fi efectuat 6 luni de stagiatură
sub
îndrumarea
organizaţiei
vânătoreşti care gestionează cel puţin
un fond cinegetic, la care solicită să
fie înscris, cu excepţia absolvenţilor
de învăţământ superior cu profil
cinegetic;"
5.După anexa nr.l se introduce o 5.Anexa nr . 1 se modifică și va
nouă anexă, anexa nr.11, având avea următorul cuprins :
cuprinsul prevăzut în anexa la
prezenta lege."
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Forma adoptată de Senat
(Anexa nr.11 la Legea nr.407/2006)
Numărul maxim de exemplare de păsări care pot fi vânate într-o zi de către un vânător
Denumirea speciei

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
91.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Becaţina comună (Gallinago gallinago)
Becaţina mică (Lymnocryptes minimus)
Cioara grivă (Corvus corone cornix)
Cioara grivă sudică (Corvus corone sardonius)
Cioara-de-semănătură (Corvus frugilegus)
Ciocârlia-de-câmp (Alauda arvensis)
Cocoşarul (Turdus pilaris)
Cocoşul-de-munte (Tetrao urogallus) - mascul
Coţofana (Pica pica)
Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo
sinensis)
Fazanul (Phasianus colchicus)
Gaiţa (Garrulus glandarius)
Găinuşa-de-baltă (Gallinula chloropus)
Gâsca-de-vară (Anser anser rubrirostris)
Gârliţa mare (Anser albifrons)
Graurul (Sturnus vulgaris)
Guguştiucul (Streptopelia decaocto)
Ierunca (Bonasa bonasia)
Lişiţa (Fulica atra)
Porumbelul gulerat (Columba palumbus)
Porumbelul-de-scorbură (Columba oenas)
Potârnichea (Perdix perdix)
Prepeliţa (Coturnix coturnix)
Raţa mare (Anas platyrhynchos)

Perioada de vânătoare

B Păsări
1 septembrie-28 februarie
1 septembrie-28 februarie
1 iunie-31 martie
1 iunie-31 martie
15 august-31 ianuarie
15 septembrie-31 octombrie
1 septembrie-28 februarie
10 septembrie-31 noiembrie
1 iunie-31 martie
1 septembrie-28 februarie
1 octombrie-28 februarie
1 septembrie-28 februarie
1 septembrie-28 februarie
15 august-15 februarie
15 octombrie-15 februarie
15 august-28 februarie
15 august-28 februarie
15 septembrie-30 noiembrie
1 septembrie-10 februarie
1 septembrie-10 februarie
1 septembrie-10 februarie
15 septembrie-31 decembrie
15 august-31 octombrie
1 septembrie-15 februarie
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Valoarea de
despăgubire (în euro)
în perioada
admisă
interzisă

Nr. exemplare/zi/vânător

55
55
10
10
10
20
27
1.700
10
80

135
135
20
20
70
30
75
2.700
20
270

15
0
Conform cotă recoltă
0
Conform cotă recoltă
25
25
Conform cotă recoltă
Conform cotă recoltă
0

35
27
27
55
55
15
27
150
27
27
55
55
27
55

70
135
50
275
275
55
80
350
110
80
110
220
80
110

Conform cotă recoltă
Conform cotă recoltă
0
10
10
50
Conform cotă recoltă
Conform cotă recoltă
15
20
3
Conform cotă recoltă
25
10

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Raţa mică (Anas crecca)
Raţa fluierătoare (Anas penelope)
Raţa-cu-cap-castaniu (Aythya ferina)
Raţa moţată (Aythya fuligula)
Raţa pestriţă (Anas strepera)
Raţa sunătoare (Bucephala clangula)
Raţa lingurar (Anas clypeata)
Raţa suliţar (Anas acuta)
Raţa cârâitoare (Anas querquedula)
Raţa-cu-cap negru (Aythya marila)
Sitarul-de-pădure (Scolopax rusticola)
Stăncuţa (Corvus monedula)
Sturzul-de-vâsc (Turdus viscivorus)
Sturzul cântător (Turdus philomelos)
Sturzul-viilor (Turdus iliacus)
Turturica (Streptopelia turtur)

1 septembrie-10 februarie
15 august-15 februarie
15 august-15 februarie
15 septembrie-10 februarie
15 august-15 februarie
15 august-15 februarie
15 august-15 februarie
15 august-31 ianuarie
1 septembrie-10 februarie
15 august-15 februarie
1 septembrie-28 februarie
10 iulie-20 martie
1 septembrie-28 februarie
1 septembrie-28 februarie
1 septembrie-28 februarie
15 august-30 septembrie
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55
55
55
55
55
55
55
65
65
65
55
27
27
27
27
27

110
110
110
110
110
110
110
130
130
130
110
75
75
75
75
75

10
2
1
0
2
1
2
2
1
0
3
Conform cotă recoltă
20
10
20
20

Formă propusă de Comisie
Anexa nr.1
Perioadele de vânare și valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite pentru speciile la care vânarea este permisă precum și, numărul maxim de
exemplare de păsări care pot fi vânate într-o zi de către un vânător
Denumirea speciei

A.Mamifere
1. Bizamul (Ondatra zibethica)
2. Capra neagră (Rupicapra rupicapra)
- exemplar de trofeu
- exemplar de selecţie
3. Căpriorul(Capreolus capreolus)
-mascul
-femelă
4. Cerbul comun (Cervus elaphus)
-mascul de trofeu
-mascul de selecţie
-femelă şi viţel
5. Cerbul lopătar (Dama dama)
-mascul de trofeu
-mascul de selecţie
-femelă şi viţel
6. Câinele enot (Nyctereutes procyonoides)
7. Dihorul comun (Putorius putorius)
8. Hermelina (Mustela erminea)
9. Iepurele-de-câmp (Lepus europaeus)
10. Iepurele-de-vizuină (Oryctolagus cuniculus)
11. Jderul (Martes sp.)
12. Marmota (Marmota marmota)
13. Mistreţul (Sus scrofa)
-mascul

Perioada de vânătoare

Valoarea de despăgubire (în
euro) în perioada
admisă
interzisă

1septembrie-15aprilie

80

160

15 octombrie-15 decembrie
1 septembrie-15 decembrie

8.000
8.000

16.000
16.000

1 mai-15 octombrie
1 septembrie-15 februarie

2.500
2.000

5.000
4.000

10 septembrie-15 noiembrie
1 septembrie-31 decembrie
1 septembrie-15 februarie

6.000
6.000
6.000

12.000
12.000
12.000

10 octombrie-1 decembrie
1 septembrie-15 decembrie
1 septembrie-15 februarie
15 septembrie-31 martie
15 septembrie-31 martie
15 septembrie-31 martie
1 noiembrie-31 ianuarie
1 noiembrie-31 ianuarie
15 septembrie-31 martie
15 septembrie-31 octombrie

3.000
3.000
2.000
60
30
30
150
100
200
300

6.000
6.000
4.000
120
60
60
300
400
400
600

tot anul

1.000

-
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Nr. exemplare/zi/vânător

-femelă și purcel
14. Muflonul (Ovis aries musimon)
15. Nevăstuica (Mustela nivalis)
16. Şacalul (Canis aureus)
17. Viezurele (Meles meles)
18. Vulpea (Vulpes vulpes)
B Păsări
1. Becaţina comună (Gallinago gallinago)
2. Becaţina mică (Lymnocryptes minimus)
3. Cioara grivă (Corvus corone cornix)
4. Cioara grivă sudică (Corvus corone sardonius)
5. Cioara-de-semănătură (Corvus frugilegus)
6. Ciocârlia-de-câmp (Alauda arvensis)
7. Cocoşarul (Turdus pilaris)
8. Cocoşul-de-munte (Tetrao urogallus) - mascul
9. Coţofana (Pica pica)
10. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo
sinensis)
11. Fazanul (Phasianus colchicus)
12. Gaiţa (Garrulus glandarius)
13. Găinuşa-de-baltă (Gallinula chloropus)
14. Gâsca-de-vară (Anser anser rubrirostris)
15. Gârliţa mare (Anser albifrons)
16. Graurul (Sturnus vulgaris)
17. Guguştiucul (Streptopelia decaocto)
18. Ierunca (Bonasa bonasia)
19. Lişiţa (Fulica atra)
20. Porumbelul gulerat (Columba palumbus)
21. Porumbelul-de-scorbură (Columba oenas)
22. Potârnichea (Perdix perdix)
23. Prepeliţa (Coturnix coturnix)
24. Raţa mare (Anas platyrhynchos)
25. Raţa mică (Anas crecca)
26. Raţa fluierătoare (Anas penelope)

1 iunie-31 ianuarie
15 septembrie-15 decembrie
15 septembrie-31 martie
Tot anul
1 august-31 martie
tot anul

700
4.000
100
80
100
50

1.500
8.000
200
200
-

1 septembrie-28 februarie
1 septembrie-28 februarie
1 iunie-31 martie
1 iunie-31 martie
15 august-31 ianuarie
15 septembrie-31 octombrie
1 septembrie-28 februarie
10 septembrie-30 noiembrie
1 iunie-31 martie
1 septembrie-28 februarie

55
55
10
10
10
20
27
1.700
10
80

135
135
20
20
70
30
75
2.700
20
270

15
0
Conform cotă recoltă
0
Conform cotă recoltă
25
25
Conform cotă recoltă
Conform cotă recoltă
0

1 octombrie-28 februarie
1 septembrie-28 februarie
1 septembrie-28 februarie
15 august-15 februarie
15 octombrie-15 februarie
15 august-28 februarie
15 august-28 februarie
15 septembrie-30 noiembrie
1 septembrie-10 februarie
1 septembrie-10 februarie
1 septembrie-10 februarie
15 septembrie-31 decembrie
15 august-31 octombrie
1 septembrie-15 februarie
1 septembrie-10 februarie
15 august-15 februarie

35
27
27
55
55
15
27
150
27
27
55
55
27
55
55
55

70
135
50
275
275
55
80
350
110
80
110
220
80
110
110
110

Conform cotă recoltă
Conform cotă recoltă
0
10
10
50
Conform cotă recoltă
Conform cotă recoltă
15
20
3
Conform cotă recoltă
25
10
10
2
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Raţa-cu-cap-castaniu (Aythya ferina)
Raţa moţată (Aythya fuligula)
Raţa pestriţă (Anas strepera)
Raţa sunătoare (Bucephala clangula)
Raţa lingurar (Anas clypeata)
Raţa suliţar (Anas acuta)
Raţa cârâitoare (Anas querquedula)
Raţa-cu-cap negru (Aythya marila)
Sitarul-de-pădure (Scolopax rusticola)
Stăncuţa (Corvus monedula)
Sturzul-de-vâsc (Turdus viscivorus)
Sturzul cântător (Turdus philomelos)
Sturzul-viilor (Turdus iliacus)
Turturica (Streptopelia turtur)

15 august-15 februarie
15 septembrie-10 februarie
15 august-15 februarie
15 august-15 februarie
15 august-15 februarie
15 august-31 ianuarie
1 septembrie-10 februarie
15 august-15 februarie
1 septembrie-28 februarie
10 iulie-20 martie
1 septembrie-28 februarie
1 septembrie-28 februarie
1 septembrie-28 februarie
15 august-30 septembrie
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55
55
55
55
55
65
65
65
55
27
27
27
27
27

110
110
110
110
110
130
130
130
110
75
75
75
75
75

1
0
2
1
2
2
1
0
3
Conform cotă recoltă
20
10
20
20

