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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
_____________________________________________________________
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic

Bucureşti, 12.10.2016
Nr. 4c-4/537

București, 12.10.2016
Nr. 4c-27/399

Către,

BIROUL PERMAMENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23
alin. (1) lit.c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006,
transmis cu adresa nr. PLx. 69 din 14 martie 2016.

PREŞEDINTE,
Nini SĂPUNARU

PREȘEDINTE,
Ileana Carmen MOLDOVAN

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Camera Deputaților
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice

Comisia pentru mediu și echilibru
ecologic

Bucureşti, 12.10.2016
Nr. 4c-4/537

București, 12.10.2016
Nr. 4c-27/399

RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea
prevederilor art. 23 alin. (1) lit.c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
(PL.x 69/2016)
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de
urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art.
23 alin. (1) lit.c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, transmis cu adresa nr. PL.x 69 din 14 martie 2016,
înregistrat cu nr. 4c-4/152/15.03.2016 la Comisia pentru agricultură, respectiv sub nr. 4c-27/77/15.03.2016 la Comisia pentru mediu și echilibru
ecologic.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 8 martie 2016, cu respectarea prevederilor
articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată.
La întocmirea raportului Comisiile au avut în vedere:
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- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 1311/16.12.2015).
Ordonanţa are ca obiect de reglementare suspendarea art. 23 alin. (1) lit.c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006, în care se prevede interzicerea păşunatului animalelor domestice pe terenul agricol între 6 decembrie şi 24 aprilie, precum şi
permiterea însoţirii turmelor şi cirezilor de către câini însoţitori al căror număr este mai mare de 3 în zona de munte, de 2 în zona de deal şi 1 la
câmpie.
Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și ai Comisiei pentru mediu și echilibru
ecologic au examinat proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa comună din data de 11 octombrie 2016.
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa un număr de 32 deputaţi, din totalul de 33 membri ai Comisiei pentru agricultură, respectiv un număr
de 15 deputați, din totalul de 16 membri ai Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic.
La dezbaterea proiectului a participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
doamna Erika Stanciu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiilor, s-a hotărât, în unanimitate de voturi, să se
supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2015
pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit.c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu
amendamentele admise prezentate în anexa la prezentul raport.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

PREȘEDINTE,

Nini SĂPUNARU

Ileana Carmen MOLDOVAN

SECRETAR,

SECRETAR,

Costel ŞOPTICĂ

Vasile Daniel SUCIU

consilier parlamentar, Anton Păştinaru

consilier parlamentar, Andreea Negulescu
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consilier parlamentar, Amalia Gabriela Ciurea

Anexa

AMENDAMENTE PROPUSE
În urma dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Text
Nr.
Text propus de Comisie
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
Text Senat
(autorul amendamentului)
crt.
nr.60/2015
0

1

1.

2

LEGE
privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 60/2015
pentru suspendarea prevederilor art.
23 alin. (1) lit.c) şi k) din Legea
vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr. 407/2006
Articol unic. – Se aprobă
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
60 din 16 decembrie 2015 pentru
suspendarea prevederilor art. 23 alin.
(1) lit.c) şi k) din Legea vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.
951din 22 decembrie 2015.

2.

3.
------ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

3

Motivarea
amendamentelor
4

Nemodificat

Articol unic. – Se aprobă
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
60 din 16 decembrie 2015 pentru
suspendarea prevederilor art. 23 alin.
(1) lit.c) şi k) din Legea vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.
951din 22 decembrie 2015, cu
următoarele
modificări
şi
completări:
1. Titlul ordonanţei de urgenţă se
modifică şi va avea următorul
Ca
urmare
cuprins:
modificărilor
„ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ completărilor

a
și
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pentru suspendarea prevederilor
art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din
Legea vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr. 407/2006

-------

5.

-----------

4

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

intervenite în textul
ordonanței.

2. Articolul unic se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„Articol unic. - Legea vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 944
din
22
noiembrie
2006,
cu
modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi se completează după
cum urmează:”

4.
Articol unic. - Aplicarea
prevederilor art. 23 alin. (1) lit.
c) şi k) din Legea vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.
944 din 22 noiembrie 2006, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, se suspendă până la
data de 25 aprilie 2016.

3

-----------

Autori:
Comisia pentru agricultură
Comisia pentru mediu
3. La articolul 13, după alineatul
(4) se introduc două noi alineate,
alineatele (5) şi (6), cu următorul
cuprins:
„(5)
Constatarea
pagubelor
prevăzute la alin. (1)-(4) şi emiterea
deciziei comisiei de constatare se
realizează în termen de maximum
72 de ore de la depunerea cererii
scrise de către persoana păgubită, la
unitatea administrativ-teritorială pe
teritoriul căruia s-a produs paguba.
(6) Plăţile către beneficiarii

Pentru a urgenta
plata
despăgubirilor
către beneficiari.
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despăgubirilor se fac în termen de
maximum 30 de zile de la emiterea
deciziei de constatare.”

6.

Art. 23. – (1)
k) permiterea însoţirii turmelor şi
cirezilor de către câini însoţitori al
căror număr este mai mare de 3 în
zona de munte, de 2 în zona de
deal şi de 1 la câmpie; în acest
număr se includ şi câinii care
asigură paza stânei;
(text Legea nr. 149/2015)

--------------

Autori:
Deputat PSD – Ion Melinte
Deputat PSD – Ioan Munteanu
Deputat PSD – Petre Daea
4. La articolul 23 alineatul (1), litera
k) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„k) permiterea însoţirii turmelor
şi cirezilor cu un număr de
maximum de 300 animale de către
câini însoţitori al căror număr este
mai mare de 6 în zona de munte, de
4 în zona de deal şi de 3 în zona de
câmpie. Pentru fiecare până la 100
de animale în plus numărul de câini
se poate suplimenta cu câte un
exemplar indiferent de zona
altitudinală, dar nu mai mult de 10
câini în zona de munte, 7 câini în
zona de deal şi 5 câini în zona de
câmpie; turmele şi cirezile de
animale mai pot fi însoţite de
maximum 2 câini întorcători care
au un semn distinctiv sub formă de
crotaliu în ureche; paza stânelor se
poate asigura cu un număr
nelimitat de câini care vor fi ţinuţi
în ţarc;”
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Autori:
Deputat UDMR – Kelemen Atilla
Deputat PNL – Ioan-Cristian Chirteş
Deputat PNL– Coriolan-Dan Simedru
7.

------------------

------------

5. La articolul 39, după alineatul (1)
se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Nu constituie acţiune de
împiedicare a practicării vânătorii
competiţiile sportive avizate de
federaţiile sportive naţionale de
resort şi de proprietarii terenurilor,
dacă gestionarul fondului cinegetic
își dă acceptul cu minimum 30 de
zile înainte de data organizării
acestor competiţii.”

Pentru a nu
împiedica
organizarea de
competiții sportive
în domeniu.

Autori:
Comisia pentru mediu
Comisia pentru agricultură

Art. 39. ad) utilizarea, pentru tirul pe timp
de noapte, a dispozitivelor de
iluminare
a
ţintelor,
a -------------------

6. La articolul 39, litera ad) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
„ad) utilizarea, pentru tirul pe timp de Pentru corelare cu
noapte, a dispozitivelor de ochire legislația în
care funcţionează pe principiul vigoare.
laser, a sistemelor de ochire pe timp
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dispozitivelor
de
ochire
cuprinzând convertizoare sau
amplificatoare electronice de
lumină reziduală, a dispozitivelor
de vedere în infraroşu şi a
dispozitivelor cu termoviziune;

Autori:
Comisia pentru mediu
Comisia pentru agricultură
7. La articolul 42 alineatul (1), litera
m) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

Art. 42 (1) Constituie infracţiune
de braconaj şi se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau
cu amendă, următoarele fapte:
m)vânătoarea pe timp de noapte
la
lumina
farurilor -------------------autovehiculelor
sau
prin
folosirea dispozitivelor precizate
la art. 39 lit. ad), cuprinzând
amplificatoare
de
lumină
reziduală, dispozitive de vedere
în infraroşu şi dispozitive cu
termoviziune,
care
permit
observarea vânatului pe timp
de noapte şi tragerea pe
întuneric asupra acestuia;

,,m) vânătoarea la lumina farurilor sau
a dispozitivelor de iluminare, prin
utilizarea lor în timpul deplasării şi
în alte condiţii decât prin fixarea
vânatului în vederea tragerii prin
metoda la pândă, precum şi
vânătoarea
prin
folosirea
dispozitivelor prevăzute la art.39
lit.ad);”

Pentru identificarea
clară a vânatului,
eliminând
accidentele sau
împușcarea altor
specii.

Autori:
Comisia pentru mediu
Comisia pentru agricultură

(Text Legea nr. 407/2006)
9.
---------

4

de noapte cuprinzând convertizoare
sau amplificatoare electronice de
lumină reziduală, a dispozitivelor de
vedere în infraroşu şi a dispozitivelor
cu termoviziune;”

(Text Legea nr. 407/2006)
8.

3

----------

8. La articolul 48 alineatul (1), după
litera c) se introduce o nouă literă,
litera c1), cu următorul cuprins;
urmare
a
„c1)
încălcarea
dispoziţiilor Ca
prevăzute la art. 13 alin. (5) şi (6) cu completărilor de la
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amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei , art. 13.
cu excepția pagubelor produse de
speciile prevăzute în anexa nr.2.”

10.
Art.
49
Constatarea
contravenţiilor
şi
aplicarea
sancţiunilor se fac de către
personalul salariat cu atribuţii de
ocrotire a vânatului din cadrul
persoanelor
juridice
care
gestionează fonduri de vânătoare,
de personalul structurilor de
administrare a ariilor naturale
protejate, de alt personal de
specialitate, împuternicit în acest
scop de conducătorul autorităţii
publice centrale care răspunde de
silvicultură, precum şi de
lucrătorii anume desemnaţi de
Ministerul Administraţiei şi
Internelor.
Constatarea contravenţiilor şi
aplicarea
sancţiunilor
prevăzute la art. 48 se fac de
către personalul salariat cu
atribuţii în domeniul cinegetic

Autori:
Deputat PSD – Ion Melinte
Deputat PSD – Ioan Munteanu
Deputat PNL – Ioan Cristian Chirteș
9. Articolul 49 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art.49.
Constatarea
contravenţiilor
şi
aplicarea
sancţiunilor prevăzute la art.48 se fac
de către personalul salariat cu atribuţii
în domeniul cinegetic din cadrul
administratorului fondului cinegetic
naţional şi al gestionarilor fondurilor
cinegetice, de personalul structurilor
de administrare a ariilor naturale
protejate, de ofiţerii şi agenţii de
poliţie din cadrul Poliţiei de
Frontieră Române pentru faptele
constatate în zona specifică de
competenţă, de ofiţerii şi agenţii de
poliţie din cadrul Poliţiei Române,
de ofiţerii şi subofiţerii din cadrul
Jandarmeriei Române, precum şi de
alte persoane specializate în
domeniul cinegetic împuternicite în
acest scop de către conducătorul
autorităţii publice centrale care
răspunde de vânătoare.”

Pentru
a
reglementa
și
competența poliției
în
constatarea
convențiilor.

9

0

1

din cadrul administratorului
fondului cinegetic naţional şi al
gestionarilor
fondurilor
cinegetice,
de
personalul
structurilor de administrare a
ariilor naturale protejate, de
personalul
din
poliţie
şi
jandarmerie desemnat în acest
scop, precum şi de alte persoane
specializate
în
domeniul
cinegetic împuternicite în acest
scop de către conducătorul
autorităţii publice centrale care
răspunde de vânătoare.
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Autori:
Comisia pentru mediu
Comisia pentru agricultură

(Text Legea nr. 407/2006)
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