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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

    București, 23.05.2022 

Nr. 4c-8/279     

 

                                                                  

Către, 

         Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară  
         și  servicii specifice 

 Domnului Președinte Florin-Ionuț BARBU 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006, transmisă, spre dezbatere pe fond, Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice, cu adresa nr. PLx.58/2020 din 17 februarie 
2020 și înregistrată la Comisia pentru mediu și echilibru ecologic cu nr. 4c-8/67 din 
18 februarie 2020. 

 

PREŞEDINTE, 

  George -Catălin STÂNGĂ 

 

 

 

alina.alexandriuc
Conform cu originalul
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

București, 18.05.2022 

             Nr. 4c-8/279 

   RAPORT PRELIMINAR  

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, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 transmis cu adresa nr. PLx. 58/2020 și înregistrată la 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic cu nr. 4c-8/67 din 17 februarie 2020. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  
ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din 
Constituția României republicata. 

 La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia a avut în vedere: avizul 
negativ al Consiliului Legislativ (nr.927/5.11.2019),  avizul favorabil al Consiliului 
Economic și Social (nr.1023/22.02.2022).  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.13 din 
Legea nr.407/2006, în sensul ca proprietarul/deţinătorul/gestionarul fondului 
cinegetic să încheie asigurare de răspundere obligatorie faţă de terţi. Această 
obligaţie vizează, potrivit expunerii de motive, în primul rând, asigurarea garanţiei 
că proprietarului culturilor distruse i se va acoperi paguba, iar, pe de altă parte, 
proprietarului/deţinătorului/gestionarului fondului cinegetic îi va fi mai uşor să 
suporte o primă anuală de răspundere obligatorie faţă de terţi, decât să acopere 
integral valoarea prejudiciului cauzat de animalele sălbatice. 

 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.  
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Membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic au examinat 
proiectul de lege sus menționat în ședința din 17 mai 2022. La ședința Comisiei 
pentru mediu și echilibru ecologic deputații au fost prezenți conform listei de 
prezență. 

 La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în 
conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, domnul Bogdan-Radu 
Bălănișcu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic au 
hotărât cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de 
adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi 
a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu amendamente admise prevăzute 
în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport preliminar. 

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

 

 

 

PREȘEDINTE,      SECRETAR, 

            George-Catălin STÂNGĂ                                   Ervin MOLNAR 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 
Alina Alexandriuc  
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 

la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

Nr. 
Crt. 

Text Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic 

nr.407/2006 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

1.   

............................................ 

LEGE 

pentru modificarea și completarea Legii 
vînătorii și a protecție fondului cinegetic 

nr.407/2006 

Nemodificat  

2.   Articol  unic. – Legea vânătorii și a și a 
protecție fondului cinegetic nr.407/2006, 
publicată în Monitorul oficial al României, 
partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu 
modificările și completările ulterioare se 
modifică și  se completează după cum 
urmează: 

Nemodificat  

3.   La articolul 13, după alineatul (5) se 
introduce un nou alineat, alin. (51), cu 
următorul cuprins: 

(51 ) Proprietarul/deținătorul/ gestionarul 
fondului cinegetic încheie asigurare de 
răspundere obligatorie față de terți.” 

La articolul 13, după alineatul (5) se 
introduce un nou alineat, alin. (51), cu 
următorul cuprins: 

(51) Gestionarul fondului cinegetic încheie 
asigurare de răspundere obligatorie față de 
terți.” 

 



5 

 

Nr. 
Crt. 

Text Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic 

nr.407/2006 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

Initiatori: deputati PNL  Stângă George-
Cătălin; Fechet Mircea; Molnar Ervin; 
Cozmanciuc Corneliu-Mugurel; Varga 
Glad-Aurel 

deputati AUR: Şerban Gianina, Nagy 
Vasile 

 

 


