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RAPORT COMUN
asupra propunerii legislative privind modificarea Legii nr.407 din
9 noiembrie 2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu propunerea
legislativă privind modificarea Legii nr.407 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic, transmisă cu adresa nr. Pl.x 576 din 9 noiembrie
2010, înregistrată la Comisia pentru agricultură sub nr.24/712/11.11.2010,
respectiv la Comisia juridică sub nr. 31/940 din 11 noiembrie 2010.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea
legislativă în şedinţa din 18 octombrie 2010.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform
avizului nr. 406 din 12.04.2010.
Guvernul, conform punctului de vedere transmis cu adresa
nr.1588/21.06.2012, nu susţine adoptarea propunerii legislative.
Comisia pentru administraţie publică, a avizat favorabil propunerea
legislativă iar Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a avizat negativ
propunerea legislativă sus menţionată.
Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul că în zonele ce formează
perimetrul aeroportuar aflate în proprietatea aeroporturilor naţionale şi regionale,
vânătoarea la păsări, inclusiv la cele migratoare, precum şi la animalele mici poate
fi practicată în tot timpul anului, nefiind aplicabile dispoziţiile legale privitoare la
perioadele de prohibiţie.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei pentru
agricultură şi membrii Comisiei juridice au examinat propunerea legislativă în
şedinţa comună din data de 25.09.2012.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor au hotărât, în unanimitate de
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,
raportul de respingere a propunerii legislative privind modificarea Legii nr.407
din 9 noiembrie 2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, întrucât
asigurarea securităţii aeronavelor în incinta aeroporturilor este reglementată de
art.73 alin.(1) litera e) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi
muniţiilor, cu modificările ulterioare, care prevede ca „administraţiile
aeroporturilor pot deţine şi folosi arme cu destinaţie utilitară cu muniţie fără
proiectil, pentru îndepărtarea păsărilor care pot periclita securitatea aeronavelor”.
Astfel, această activitate poate fi desfăşurată de personalul anume desemnat din
cadrul aeroporturilor fără să se suprapună peste cea de vânătoare, cu toate
implicaţiile ce decurg din aceasta din urmă.
La dezbateri au fost prezenţi 24 din cei 25 de membri ai Comisiei pentru
agricultură iar din partea Comisiei juridice au participat la lucrări 18 deputaţi din
numărul total de 23 de membri.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face
parte din categoria legilor organice.
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