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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 
Bucureşti,25.03.2013 

Nr. 24/156 

Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

Bucureşti, 17.03.2010 
Nr. 31/137 

 

 

R A P O R T  C O M U N   

asupra proiectului de Lege pentru modificarea  

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

 

 

         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 proiectului de 

Lege pentru modificarea  Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 

cinegetic nr. 407/2006 , trimisă cu adresa nr. PL.x 682 din 22 noiembrie  

2010, înregistrată cu nr.24/755 din 24 noiembrie 2010 respectiv nr. 31/1052 

din 24 noiembrie 2010. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările ulterioare, Camera Deputaţilor  este  Cameră decizională. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat  proiectul de 

lege în şedinţa din 15.11.2010, cu respectarea prevederilor articolului 76 

alineatul (1) din Constituţia României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi 

propuneri, conform avizului nr.704 din 07 iunie 2010. 

Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege. 

Obiectul de reglementare este modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei 

fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în 

scopul asigurării statutului de gestionar consacrat mai multor categorii 

de gestionari de fonduri de vânătoare, faţă de situaţia actuală în care există 

o singură categorie din cele şase, care beneficiază de acest statut. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat 

proiectul de lege în şedinţa din 21 martie 2013, iar membrii Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi în şedinţa din 13 octombrie 2011. 

La dezbateri au fost fost prezenţi 21 deputaţi din numărul total de 23 

membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 30 deputaţi din 

numărul total de 32 membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice şi cei ai Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor Raportul de respingere al proiectului de Lege pentru 

modificarea  Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 

407/2006 din următorul motiv: 

 modificările şi completările cuprise în actul normativ au fost  

preluate preponderent în legea sus menţionată, prin Ordonanţa 

de urgenţă nr. 102/2010 aprobată de Legea 66/2011.  



 3

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, conform art.76 

alin.(2) din Constituţia României, republicată. 

 

   PREŞEDINTE,                  PREŞEDINTE,  

 Nini SĂPUNARU                                           Liviu-Bogdan CIUCĂ 

 

              SECRETAR,                                                     SECRETAR, 
 
           Costel ŞOPTICĂ                              Theodor – Cătălin NICOLESCU 
 
 
            Consilier, dr. Gabriela Ciurea                                                                    Consilier, Iuliana Fuiorea 
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