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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 

nr.407/2006, transmis comisiilor pentru examinare pe fond, în procedură 

de urgenţă, cu adresa nr. PL.x-56 din 28 februarie 2011. 

 

 

 

              PREŞEDINTE,    PREŞEDINTE,  

     SULFINA BARBU    STELIAN FUIA  
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R A P O R T COMUN  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.102/2010 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006  

 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate, 

prin adresa nr.PL.x-56 din 28 februarie 2011, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, 

a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2010 pentru 

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

 La întocmirea prezentului raport comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ (nr. 1366/22.11.2010).  

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, urmărindu-se în principal, corelarea perioadelor de vânătoare cu cele 

prevăzute de legislaţia comunitară, crearea egalităţii de şanse pentru toate categoriile de 

gestionari prevăzute de lege pentru exploatarea fondului cinegetic – bun public de interes 

naţional – precum şi schimbarea modului de calcul al tarifelor de gestionare a fondului cinegetic, 

având ca unic criteriu potenţialul cinegetic al terenurilor şi nu nivelul cotelor de recoltă, astfel 

cum este reglementat în prezent.  



 Senatul a adoptat proiectul de lege în forma iniţială, în condiţiile articolului 115 

alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

 Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform art.76 alin.(1) din 

Constituţia României, republicată.  

La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic au  fost prezenţi    22 deputaţi, din totalul de 30 membri ai comisiei. 

La lucrările Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  

specifice au  fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 26 membri ai comisiei. 

Raportul comisiilor a fost adoptat cu majoritate (42 voturi pentru, 2 voturi 

împotrivă şi 2 abţineri) de voturi.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  

 Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2010 pentru modificarea şi completarea 

Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006,  în forma prezentată de Senat. 

 În cursul dezbaterilor a fost respins un amendament care este cuprins în anexă. 

                  
 
 
   PREŞEDINTE,                                PREŞEDINTE, 
                          SULFINA BARBU                            STELIAN FUIA  
 
 
 
 

SECRETAR,     SECRETAR,  
GHEORGHE CIOCAN   VASILE MOCANU  
 
 

 
      
            Expert  Iulia Toader             Consilier Anton Păştinaru  
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 ANEXĂ 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
În urma dezbaterilor, Comisiile au respins următorul amendament: 

 
 
Nr. 
crt. 

 
TEXT 

 O.U.G. nr.102/2010 

 
TEXT SENAT 

 
AMENDAMENTE COMISIE 

(autorul amendamentelor) 
 

 
Motivare 

amendamente 

1. 
  
 
 
 

1. organizaţiilor vânătoreşti care la data atribuirii 
gestionează cel puţin cinci fonduri cinegetice, li se 
atribuie, în calitate de gestionari consacraţi, la cerere, 
câte cinci fonduri cinegetice din cele pe care le 
gestionează şi au rămas neatribuite. După atribuirea 
celor cinci fonduri cinegetice, li se mai atribuie direct 
încă 50% din numărul fondurilor cinegetice pe care le-
au gestionat şi au rămas neatribuite; 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
La articolul I, punctul 1 al literei b) 

a alineatului (2) al articolului 8 se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  

1. organizaţiilor vânătoreşti care la data 
atribuirii gestionează cel puţin cinci fonduri 
cinegetice, li se atribuie, în calitate de 
gestionari consacraţi, la cerere, câte cinci 
fonduri cinegetice din cele pe care le 
gestionează şi au rămas neatribuite. După 
atribuirea celor cinci fonduri cinegetice, li 
se mai atribuie direct încă 25% din 
numărul fondurilor cinegetice pe care le-au 
gestionat şi au rămas neatribuite; 

 
Deputat PD-L – Stelian Fuia  
Deputat PD-L - Corneliu Olar  

 

 
1. Pentru a cuprinde 
şi celelalte asociaţii 
de vânătoare. 
 
 
2. Procesul de 
atribuire fiind în 
derulare acesta nu 
poate fi afectate.  
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