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RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea lit.f) a art.41 

 din Legea zootehniei nr.72/2002 şi completarea art.13 din Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice,  au fost sesizate, 
spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea lit.f) a art.41 din 
Legea zootehniei nr.72/2002 şi completarea art.13 din Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006,  trimisă cu adresa nr.PL-x 392 din 17 iunie  2008 şi 
înregistrată cu nr.31/618 din 18 iunie 2008.  

Potrivit prevederilor  art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 
(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  
Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins această propunere legislativă 
în şedinţa din 12 mai 2008. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1699/10.12.2007, a avizat favorabil propunerea 
legislativă, cu observaţii şi propuneri. 

Guvernul, conform punctului de vedere transmis cu adresa nr.79/11.01.2008,  nu 
susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 41, alin. (1) lit. f) din 
Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că 
distrugerea culturilor agricole prin păşunat, cosit sau pe altă cale, constituie infracţiune; 
precum şi completarea prevederilor art. 13 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr. 407/2006,  în sensul instituirii obligaţiei gestionarilor faunei de interes cinegetic 
de a încheia o asigurare obligatorie pentru acoperirea pagubelor aduse culturilor agricole, 
silvice precum şi animalelor domestice, de către exemplarele din speciile de faună de interes 
cinegetic. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat propunerea legislativă în 
şedinţa din 27 ianuarie 2009.  

Din numărul total de 25 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  la 
şedinţă au participat 17 deputaţi. Propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 



Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a 
examinat propunerea legislativă în şedinţa din 12 februarie 2009. 

Din numărul total de 28 membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice la şedinţă au participat 28 deputaţi. Propunerea legislativă a 
fost respinsă  în unanimitate. 

La dezbaterea iniţiativei legislative a participat ca invitat, în conformitate cu 
prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Marian 
Hoinaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate în cele două şedinţe membrii Comisiilor 
au hotărât, în unanimitate, întocmirea unui raport de respingere, întrucât modificarea 
propusă la art. 41, alin. (1) lit. f) din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, ar duce la instituirea unor reglementări paralele, potrivit normelor de 
tehnică legislativă, cu textul art. 107 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora distrugerea şi 
degradarea culturilor agricole constituie infracţiunea de  distrugere şi se pedepseşte în 
conformitate cu prevederile art. 217 din Codul penal, republicat cu modificările şi 
completările ulterioare. Mai mult, completarea propusă pentru art. 13 din Legea 407/2006, ce 
constă în introducerea a trei noi alineate, vine în contradicţie cu prevederile alin. (2) al 
aceluiaşi articol, potrivit căruia  „modalitatea de acordare a  despăgubirilor se stabileşte 
prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi”. 

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