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  Către, 
 
              BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

  Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Legii pentru 
modificarea Legii vânătorii și a protecției 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 369/2021/2022  
din 4 mai 2022. 

 

VICEPREŞEDINTE, 
Ileana-Cristina Dumitrache 

VICEPREŞEDINTE, 
Costel ȘOPTICĂ 
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Bucureşti, 24.05.2022  

 
                                                                                                                                                                                                      

RAPORT COMUN  
        asupra  Legii pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției  fondului cinegetic 

 nr.407/2006 
 

În conformitate cu prevederile art. 140 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 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 
Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, aflată în procedură de 
reexaminare ca urmare a Cererii formulate de Președintele României. 

 În data de 10.03.2022, în temeiul art. 77 alin.(2) din Constituția României, 
republicată, Președintele României a formulat o Cerere de reexaminare prin care 
apreciază că soluția legislativă prevăzută la pct. 3 din legea supusă reexaminării 
trebuie raportată și la dimensiunea de ocrotire a faunei a activității de vânătoare în 
sensul asigurării, pe termen lung, a echilibrului între specii și conservarea 
biodiversității, care să permită menținerea populațiilor speciilor la un nivel satisfăcător 
de conservare. 

 În urma reexaminării, Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, în şedinţa 
din 02 mai 2022, a respins cererea de reexaminare formulată de Președintele 
României și a adoptat Legea pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției  
fondului cinegetic nr.407/2006, cu respectarea prevederilor art.76 alin(2) din 
Constituția României, republicată.  
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 În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii celor două Comisii au reexaminat legea sus 
menționată în ședințe separate. 

 Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii  specifice și-au desfășurat lucrările în ziua de 10 mai 2022.  La lucrările 
Comisiei deputații membrii ai acesteia şi-au înregistrat prezența conform listei de 
prezență. 

Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și-au desfășurat lucrările 
în ziua de 24 mai 2022. La lucrările Comisiei deputații membrii ai acesteia şi-au 
înregistrat prezența conform listei de prezență. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art. 56 și art.57 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Bogdan-Radu Bălănișcu, 
secretar de stat Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor și domnul deputat Nacov 
Gheorghe, iniţiatorul proiectului de lege. 

În urma dezbaterii cererii de reexaminare și a legii adoptate de Senat în urma 
reexaminării, membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaților respingerea cererii de reexaminare formulată 
de Președintele României și  adoptarea Legii pentru modificarea Legii vânătorii și 
a protecției  fondului cinegetic nr.407/2006, în forma adoptată de Senat cu 
amendamente respinse care se regăsesc în Anexa care face parte din prezentul raport.  

           În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
VICEPREŞEDINTE, 

Ileana-Cristina Dumitrache 
 
 
 

SECRETAR 
Ervin MOLNAR 

 
 
 
 

Consilier parlamentar,  
Alina Alexandriuc 

VICEPREŞEDINTE, 
Costel ȘOPTICĂ 

 
 
 

SECRETAR 
Constantin BÎRCĂ 

 
 

 
Consilier parlamentar,  
Dr. Gabriela Ciurea 

Sef serviciu consilier parlamentar 
Anton Păştinaru 



Anexa 
 
 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

Nr. 
crt. 

Text lege trimis la 
promulgare 

Text adoptat de Senat 
(după reexaminare)  

Text  amendament  (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru 

susţinere 
2. Argumente pentru 

respingere  

Cameră 
decizională 

1. 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 
vânătoare, care se pot vâna 
în cadrul unui fond 
cinegetic;” 
 

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 
vânătoare, care se pot vâna în 
cadrul unui fond cinegetic;" 

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 data de 15 
mai pentru celelalte specii  
admise la vânătoare, prevăzute la 
Anexa nr. 1, care se pot vâna în 
cadrul unui fond cinegetic;” 
 
Autor deputat USR Brian Cristian  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.Având în vedere că 
metodologia de stabilire a 
cotelor de recoltă la speciile 
migratoare nu se face în 
baza unor studii anuale 
privind efectivele existente 
pe teritoriul țării, așa cum 
este cazul speciilor 
sedentare, prin 
amendamentele propuse se 
evită producerea unor 
dezechilibre în rândul 
populațiilor de păsări 
admise la vânătoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Articolul 1, litera h) se elimină. 
 
 
Autor: deputat USR Giurgiu 
Adrian 
 

 
Având în vedere modificarea 
adusă prin Proiectul de Lege 
pentru modificare și 
completarea Legii vânătorii și a 
protecției fondului cinegetic nr. 
407/2006, speciile sedentare 
admise la vânătoare care se pot 
vâna în cadrul unui fond 
cinegetic aduce deservicii 
majore menținerii populațiilor 
acestor specii la un nivel de 
conservare acceptabil și este 
orientat doar spre recoltare 
necontrolată. Mai mult decât 
atât eliminarea articolului 1, 
litera h) în forma propusă de 
inițiator duce la revenirea către 
textul inițial al legii unde 
menținerea populației de specii 
migratoare din lit. B, anexa 1, 
ar fi menținută. 

2. 2. La articolul 6 alineatul 
(1), litera f) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
 
„f) stabileşte şi aprobă 
anual, până la data de 15 
aprilie pentru specia căprior 
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 

2. La articolul 6 alineatul (1), 
litera f) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
"f) stabileşte şi aprobă anual, 
până la data de 15 aprilie pentru 
specia căprior 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; 

2. La articolul 6 alineatul (1), litera 
f) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
"f) stabileşte şi aprobă anual, până la 
data de 15 aprilie pentru specia 
căprior 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; 
 
Autor:deputat PNL George-
Cătălin STÂNGĂ 
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alte avize, acorduri sau 
autorizări suplimentare;” 

 
 
La articolul 6 alineatul (1), litera f) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„f) stabileşte şi aprobă cote de 
recoltă anual, până la data de 15 
aprilie pentru specia căprior și până 
la 15 mai pentru celelalte specii 
admise la vânătoare, prevăzute de 
Anexa nr. 1, cu avizul autorităţii 
publice centrale care răspunde de 
protecţia mediului;’’ 
 
Autor deputat USR Brian Cristian 
 
 
 
 
 
Articolul 6, alineatul (1), litera f) 
se elimină. 
 
Autor: deputat USR Giurgiu 
Adrian 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Având în vedere modificarea 
adusă prin Proiectul de Lege 
pentru modificare și 
completarea Legii vânătorii și a 
protecției fondului cinegetic nr. 
407/2006, speciile sedentare 
admise la vânătoare care se pot 
vâna în cadrul unui fond 
cinegetic aduce deservicii 
majore menținerii populațiilor 
acestor specii la un nivel de 
conservare acceptabil și este 
orientat doar spre recoltare 
necontrolată. Mai mult decât 
atât eliminarea articolului 1, 
litera h) în forma propusă de 
inițiator duce la revenirea către 
textul inițial al legii unde 
menținerea populației de specii 
migratoare din lit. B, anexa 1, 
ar fi menținută. 
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3. Art. 17 – alin. (2) 
 
 
„(2) Studiile de evaluare a 
efectivelor speciilor 
sedentare admise la 
vânătoare se întocmesc 
anual de către personalul cu 
specializare silvică sau 
cinegetică, angajat al 
gestionarului fondurilor 
cinegetice, sub coordonarea 
autorității publice centrale 
care răspunde de 
vânătoare.” 
(text Legea 407/2006) 

 3. La art. 17, alineatul (2) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
„(2) Studiile de evaluare a 
efectivelor speciilor admise la 
vânătoare se întocmesc anual de 
către personalul cu specializare 
silvică sau cinegetică, angajat al 
gestionarului fondurilor cinegetice, 
sub coordonarea autorității publice 
centrale care răspunde de vânătoare.” 
 
Autor: deputat PSD Ileana 
Cristina DUMITRACHE 

 
1.Având în vedere modificările 
preconizate ale prezentei legi, 
dat fiind necesitatea 
identificării impactului real al 
vânătorii asupra efectivelor 
speciilor vânate, inclusiv 
asupra populațiilor de păsări 
admise la vânătoare, se impune 
necesitatea ca studiile de 
evaluare asupra efectivelor 
speciilor să fie realizate nu 
doar asupra speciilor sedentare, 
ci și asupra speciilor de păsări, 
ținându-se seama de statutul de 
periclitare prevăzut de Uniunea 
Internațională pentru 
Conservarea Naturii (IUCN). 

 
 

Camera 
Deputaţilor 

4. 3. Articolul 24 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art. 24. ‒ (1) Speciile 
cinegetice se 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. 
 
 
 

3.Articolul 24 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
"Art.24. (1) Speciile cinegetice se 
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. 
 
 
 
 
 
 

4.Articolul 24 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
Art. 24. ‒ (1) Speciile cinegetice se 
vânează în numărul, în locurile, prin 
metodele, în perioadele şi cu 
mijloacele admise de lege și potrivit 
aprobării adminstratorului, cu 
respectarea reglementărilor 
subsidiare privind autorizarea, 
organizarea şi practicarea vânătorii.  
 
Autor deputat USR Brian Cristian 
 
 
 
 

 
 
 
1.Forma adoptată elimină 
conceptul de număr maxim 
care poate fi recoltat într-un 
sezon. În felul acesta, limita 
la care se poate ajunge e 
condiționată doar de 
numărul de vânători și nu 
prin reglementări clare, 
precum existența unor limite 
a cotelor de recoltă aprobate 
anual de administrator. 
 
 
 
 

 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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(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.” 

 
 
 
 (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; " 

 
 
 
(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; 
 
Autor: deputat PSD Ileana 
Cristina DUMITRACHE  
Deputat PNL George-Cătălin 
STÂNGĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.In vederea asigurării 
gestionării durabile a faunei de 
interes cinegetic, pentru a putea 
preconiza impactul real al 
vânătorii asupra efectivelor 
speciilor vânate, în vederea 
preîntâmpinării eventualelor 
dezechilibre majore în rândul 
populațiilor de păsări, apreciem 
ca fiind necesară actualizarea 
anuală a Anexei 1 lit. B 
referitoare la limitele admise în 
vederea vânării păsărilor, pe 
baza studiilor de evaluare a 
efectivelor speciilor admise la 
vânătoare, realizate de 
personalul de specialitate, sub 
coordonarea autorității publice 
centrale care răspunde de 
vânătoare. În cazul în care nu 
s-ar avea în vedere rezultatele 
unor astfel de studii, s-ar putea 
depăși limita acceptabilă de 
exploatare pentru speciile de 
păsări care pot face obiectul 
vânătorii, astfel încât acțiunile 
de vânătoare desfășurate în 
mod legal ar putea deveni 
incompatibile cu menținerea 
populației speciilor respective 
la un nivel satisfăcător.  
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(2). Vânarea de către orice vânător 
a numărului maxim zilnic de 
exemplare de păsări din speciile 
admise la vânătoare, stabilit la 
anexa nr, 1, lit. B, se face în 
limitele cotelor de recoltă aprobate 
anual de administrator ” 
 
Autor deputat USR Brian Cristian 
 
 
 
 
 
 
 
 
La art. 24, după alineatul (2), se 
adaugă un nou alineat, alineatul 
(3), cu următorul cuprins: 
 
„Limitele prevăzute la lit. B din 
anexa nr. 1 se actualizează anual, 
până la data de 31 decembrie 
pentru anul următor, pe baza 
studiilor întocmite în conformitate 
cu art. 17 alin. (2)” 
 
 
Autor: deputat PSD Ileana 
Cristina DUMITRACHE 
 
 
 

 
 
1.Se estimează că raportat la 
noua metodă de calculare a 
cotelor, se poate ajunge la 
efective ce pot fi vânate, de 
peste 15 ori mai mult, în cazul 
multor specii de păsări. 
Societatea Ornitologică 
Română, critică măsurile 
propuse, avertizând că o 
creștere exponențială a 
numărului de păsări care pot fi 
vânate, poate duce la declinul 
semnificativ a zeci de specii, cu 
efecte dezastruoase asupra 
biodiversității. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Având în vedere obiectivul 
imperios necesar al protecției 
fondului cinegetic, precum și 
necesitatea conservării 
biodiversității și a menținerii 
populațiilor speciilor la nivelul 
satisfăcător de conservare, se 
impune necesitatea actualizării 
listei supuse vânătorii în 
funcție de starea populațiilor 
speciilor. 
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Articolul 24, alineatul (1) și 
alineatul (2) se elimină. 
 
Autor: deputat USR Giurgiu 
Adrian 
 

 
Ca urmare a cererii de 
reexaminare formulată de 
domnul Președinte Klaus 
Werner Iohannis, pentru a 
diminua riscul decimării 
în mod nejustificat și fără 
avize, acorduri și/sau alte 
autorizări suplimentare a 
numărului de exemplare 
de păsări din totalul de 
exemplare posibile de 
recoltat/exploatat de către 
un vânător/zi. 

5.  Anexa nr. 1 se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 
 

Anexa nr. 1 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

Se elimina Un număr alarmant de specii 
de păsări din anexa proiectului 
de lege, conform statutului de 
periclitare actual stabilit de 
IUCN, sunt încadrate la nivel 
global sau european nu numai 
la categoria Least concern 
(LC), ci la categoria 
Vulnerabilă (VU) şi la 
categoria Aproape amenințate 
(NT). 

 
Camera 

Deputaţilor 

 


	CAMERA DEPUTAŢILOR

