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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea articolului 13  

şi articolului 17 din Ordonanţa Guvernului nr.81/2004  
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea  

crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu propunerea legislativă pentru 
modificarea articolului 13 şi articolului 17 din Ordonanţa Guvernului nr.81/2004 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a 
complexurilor de vânătoare, transmisă cu adresa nr.Pl. x 68  din 15  februarie  2006 şi 
înregistrată sub nr.24/53/16.02.2006.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, 
punctul de vedere al Guvernului, avizul Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi avizul Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea articolului 13 
din Ordonanţa Guvernului nr.81/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare, avându-se în vedere 
interzicerea recoltării prin împuşcare a exemplarelor de vânat. 

Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 13 şi articolului 17 din 
Ordonanţa Guvernului nr.81/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare face parte din categoria legilor 
ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

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

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 25 de 
membri ai comisiei. 

Propunerea legislativă a fost respinsă cu 16 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă, 
în şedinţa din 21.03.2006 din următorul motiv: 

• Recoltarea prin împuşcare în complexuri se practică în majoritatea statelor 
europene, acesta reprezentând un mod de a compensa imposibilitatea practicării 
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vânătorii la specia respectivă, ca urmare a reducerii acesteia, în vederea prevenirii 
pagubelor create în culturile agricole şi silvice. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 9 februarie 
2006. 

Propunerea legislativă, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată, şi art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat 
este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

 
 
 
 
     PREŞEDINTE,         SECRETAR, 
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