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RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative privind completarea Legii 407/2006 a vânătorii 

 şi a protecţiei fondului cinegetic  
                     

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a fost sesizată spre dezbatere, în 
fond, împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice, cu Propunerea legislativă privind completarea Legii 407/2006 a vânătorii şi 
a protecţiei fondului cinegetic, trimisă cu adresa nr.Pl.x.701 din 4 noiembrie 2008,  
înregistrată cu nr. 31/ 1081 din 07.11.2008, respectiv 24/387 din 07.11.2008. 

Senatul, în calitate de primă Cameră  sesizată, a respins propunerea legislativă  în 
şedinţa din data de 07.10.2008. 

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.  

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 1447 din 19.06.2008, nu 
susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Consiliul Legislativ  a avizat favorabil, cu observaţii şi propunerii iniţiativa 
legislativă, conform avizului nr.507/29.04.2008. 

Propunerea legislativă   supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
completarea alineatului (1) al art. 6 din Legea nr. 407/2006 a vânătorii şi protecţiei 
fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare, cu o nouă literă e), avându-se 
în vedere necesitatea actualizării anuale a tarifului de gestionare pentru fondurile de 
vânătoare, în raport de rata inflaţiei.  

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă mai 
sus menţionată în  şedinţa din 25 februarie 2009.   

Din numărul total de 25 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
participat la şedinţă 18 deputaţi. 
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În urma dezbaterii, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, 
cu majoritate de voturi (14 voturi pentru respingere şi o abţinere)  respingerea propunerii 
legisla

u examinat propunerea legislativă susmenţionată în şedinţa din 4 martie 2009.  

 

erea Propunerii 

uă r it

 

eşedinte,                        Preşedinte,                               
       Prof. dr. Valeriu TABĂRĂ                 Daniel BUDA     

 Secretar,       Secretar, 
             Vasile MOCANU                                        Gabriel ANDRONACHE 

 

Consilier, Anton Păştinaru 
Consilier, Paul.Şerban 

tive privind completarea Legii nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic.  

Membrii  Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice  a

Din numărul total de 27 membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice  la şedinţă au participat 27 deputaţi.  

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale domnul Marian Hoinaru – secretar de stat. 
 În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice au hotărât în unanimitate resping
legislative privind completarea Legii 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic. 
 Membrii Comisiilor au hotărât respingerea propunerii legislative privind 
completarea Legii 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului întrucât nu se mai justifică o 
no eglementare deoarece, în conform ate cu prevederile art.15 alin.(2) din Legea 
nr.407/2006 tariful de gestionare pentru fondurile de vânătoare care se atribuie direct, 
precum şi tariful de pornire la licitaţie pentru fondurile de vânătoare care se atribuie prin 
licitaţie publică se stabilesc prin însumarea produselor dintre media cotelor de recoltă 
aprobate pe ultimii 2 ani, pe specii, şi 10% din valoarea de calcul al tarifului de gestionare, 
înscrisă în anexele 1 şi 2 la lege.  

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