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       Către, 

 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

         

Vă înaintăm, alăturat, raportul  comun asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic 

nr.407/2006, trimis Comisiei pentru agricultură silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice și  Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu adresa nr.PLx 

413 din 1 octombrie 2019. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

 

PREȘEDINTE, 

Alexandru STĂNESCU 

VICEPREȘEDINTE, 

Tudorița LUNGU 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice 

Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic 

București, 09.12.2019 București, 09.12.2019 
4c-5/602 4c-8/505 

 
 

R A P O R T  COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii 
și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 

(PLx. 413/2019) 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au fost sesizate cu 
dezbaterea pe fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006, transmis cu adresa 
nr. PLx 413 din 1 octombrie 2019 și înregistrat cu nr.4c-5/460/02.10.2019, 
respectiv 4c-8/505/2.10.2019 

Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 septembrie 
2019. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 
din Constituţia României şi ale art.92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 

La întocmirea raportului comun, comisiile a avut în vedere următoarele: 
- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.2065/24.04.2019); 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.372/14.05.2019); 
- punctul de vedere al Guvernului prin care se susține adoptarea propunerii 

legislative. 
 În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, comisiiile au dezbătut proiectul de lege în ședință comună. 
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La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

La lucrările Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic deputații au fost 
prezenți conform listei de prezență. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea 
Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, intervențiile legislative fiind argumentate prin faptul că în 
procesul de implementare a dispozițiilor legii s-au constatat unele neajunsuri și s-a 
procedat la modificarea și completarea actului normativ pentru a adopta conținutul 
lor la noile cerințe ale practicii. 

La dezbateri au  participat ca invitați, în conformitate cu prevederile art. 55 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Dracea Daniela, 
director și domnul Daniel Dicu, director  în cadrul Ministerului  Mediului, Apelor 
și Pădurilor.  

În finalul dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, în 
unanimitate de voturi să supună Plenului Camerei Deputaților, adoptarea 
proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a 
protecției fondului cinegetic nr.407/2006, cu amendamentele admise redate în 
anexa nr. 1 și amendamentele respinse redate în anexa 2 care fac parte integrantă 
din prezentul raport. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.  
 
 
  

PREȘEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU 

VICEPREȘEDINTE, 
Tudorița LUNGU 

 
 

SECRETAR, 
Dan CIOCAN 

 

SECRETAR, 
Petru FARAGO 

Șef serviciu anton Păștinaru 
 

 

Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea Consilier parlamentar Alina Maria Alexandriuc 
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Anexa nr.1  
I. AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. 
crt. 

Text  
Lege nr. 407/2006 vânătorii 
și a protecției fondului 

cinegetic 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

0 1 2 3 4 

 
1.  

 

L E G E  
pentru modificarea și completarea Legii 

vânătorii și a protecției fondului cinegetic 
nr. 407/2006 

Nemodificat  

2.   
 
 
 

Art.I.- Legea vânătorii și a protecției 
fondului cinegetic nr.407/2006, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.944 din 22 noiembrie 2006, cu 
modificările și completările ulterioare, se 
modifică și se completează după cum 
urmează: 

Nemodificat  

3.   
 
Art.1. -  
ad) vânătoare - acţiunea 
de pândire, căutare, 
stârnire, urmărire, 
hăituire sau orice altă 
activitate având ca scop 
capturarea ori uciderea 

1.La articolul 1, litera ad) se modifică și va 
avea următorul cuprins:  
 

  „ad) vânătoare – acţiunea de pândire, 
căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice 
altă activitate având ca scop capturarea ori 
uciderea exemplarelor din speciile prevăzute 
în anexele nr. 1 şi 2, aflate în stare de libertate, 
inclusiv capturarea autorizată a exemplarelor 

1.La articolul 1, litera ad) și ae) 
se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
   „ad) vânătoare – acţiunea de 
pândire, căutare, stârnire, 
urmărire, hăituire sau orice altă 
activitate având ca scop capturarea 
ori uciderea exemplarelor din 
speciile prevăzute în anexele nr. 1 
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exemplarelor din speciile 
prevăzute în anexele nr. 1 
şi 2, aflate în stare de 
libertate; nu constituie 
acţiune de vânătoare 
capturarea autorizată a 
exemplarelor din speciile 
de interes cinegetic în 
scop ştiinţific, urmată de 
eliberarea acestora; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ae) vânător - persoană 
fizică licenţiată, membră 
a unei organizaţii 
vânătoreşti gestionare de 
faună cinegetică, care 
ocroteşte, îngrijeşte şi 

din speciile de interes cinegetic în scop 
ştiinţific, urmată de eliberarea acestora; nu 
constituie acţiune de vânătoare îndepărtarea 
sau imobilizarea animalelor care ameninţă 
viaţa ori integritatea corporală a persoanelor 
sau integritatea bunurilor acestora ori 
imobilizarea animalelor a căror viaţă ori 
integritate corporală este pusă în pericol în 
urma unei intervenţii umane realizate cu orice 
mijloace legale de protecţie şi imobilizare, de 
către personalul militar autorizat al 
Jandarmeriei Române în îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu şi nici uciderea 
animalelor care ameninţă viaţa sau 
integritatea corporală a persoanelor, de 
către personalul instituţiilor cu atribuţii în 
domeniul apărării, ordinii publice şi 
securităţii naţionale, în intravilanul 
localităţilor, în timpul exercitării 
atribuţiilor de serviciu şi de către vânători 
şi personalul gestionarilor fondurilor 
cinegetice, în extravilanul localităţilor.”   

şi 2, aflate în stare de libertate;  nu 
constituie acțiune de vânătoare 
capturarea autorizată a 
exemplarelor din speciile de 
interes cinegetic în scop ştiinţific, 
urmată de eliberarea acestora, 
precum și îndepărtarea sau 
imobilizarea animalelor care 
ameninţă viaţa ori integritatea 
corporală a persoanelor sau 
integritatea bunurilor acestora ori 
imobilizarea animalelor a căror 
viaţă ori integritate corporală este 
pusă în pericol în urma unei 
intervenţii umane realizate cu 
orice mijloace legale de protecţie 
şi imobilizare, de către personalul 
autorizat al  Ministerului 
Afacerilor Interne în îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu.   
 
 
 
 „ae) vânător - persoană fizică, 
membră a unei organizaţii 
vânătoreşti gestionare de faună 
cinegetică,   posesoare a unui 
permis de vânătoare, care 
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extrage fauna cinegetică 
în condiţiile legii; 

ocroteşte, îngrijeşte şi extrage 
fauna cinegetică în condiţiile legii;
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specific 
Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic 

4.  

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

2. La articolul 6, alin. (1), după 
litera f) se introduce o nouă 
literă, litera f1), cu următorul 
cuprins: 
   „f1) acordă nivel  de 
intervenție si prevenție  anual,  
pentru prevenirea pagubelor și 
accidentelor la speciile din anexa 
nr. 2; nivelul prevenției  se 
aprobă până cel târziu pe data 
de 15 mai a fiecărui an.  
Autori: 
Deputat UDMR - Loránd-Bálint 
Magyar 
Deputat UDMR –  Attila Korodi 
Deputat PSD – Dănuț Păle 

 

5.  

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

2. La articolul 6 după litera v) se introduce 
o nouă literă, litera w), cu următorul 
cuprins:  

3. La articolul 6, alin. (1), după 
litera v) se introduce o nouă 
literă, litera w), cu următorul 
cuprins:  
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„w) stabilește modelul – cadru al 
acordului de colaborare între gestionarul 
fondului cinegetic și unitățile administrativ-
teritoriale de pe raza fondului cinegetic. Acest 
acord-cadru conține în mod obligatoriu 
prevederi clare de colaborare și informare 
periodică a UAT-urilor de către gestionari cu 
privire la  obligațiile ce-i revin – evaluarea 
populațiilor din speciile de mamifere 
prevăzute în anexa nr.2, realizarea cotei de 
recoltă, asigurarea hranei complementare, 
acțiunile de îndepărtare a faunei cinegetice la 
solicitarea utilizatorului terenurilor agricole, 
cât și asupra situațiilor în care se pot produce 
pagube proprietarilor de terenuri agricole sau 
animale domestice.”  

„w) stabilește modelul – cadru al 
acordului de colaborare între 
gestionarul fondului cinegetic și 
unitățile administrativ-teritoriale 
de pe raza fondului cinegetic. 
Acest acord-cadru conține în mod 
obligatoriu prevederi clare de 
colaborare și informare periodică a 
unităților administrativ 
teritoriale de către gestionari cu 
privire la  obligațiile ce-i revin 
privind evaluarea populațiilor din 
speciile de mamifere prevăzute în 
anexa nr.2, realizarea cotei de 
recoltă, asigurarea hranei 
complementare, acțiunile de 
îndepărtare a faunei cinegetice la 
solicitarea utilizatorului 
terenurilor agricole, cât și asupra 
situațiilor în care se pot produce 
pagube proprietarilor de terenuri 
agricole sau animale domestice.” 
Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specific 
Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic 
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6.   
Art.9. –  
 
(5) Asociaţiile de 
vânătoare care au în 
gestiune fonduri 
cinegetice pot face, de 
comun acord, schimb de 
gestiuni ori cesionări de 
contracte de gestionare 
către alţi gestionari 
licenţiaţi, cu avizul 
administratorului 
fondului cinegetic 
naţional. Schimbul sau 
cesionarea se realizează 
cu păstrarea clauzelor 
cuprinse în contractele 
iniţiale, modificându-se 
doar titularii de contracte 
prin acte adiţionale 
încheiate între 
administrator şi 
gestionarii în cauză. 

3. La articolului 9, alineatul (5) se modifică 
şi va avea următorul cuprins:  
 
 „(5) Gestionarii fondului cinegetic, care au în 
gestiune fonduri cinegetice pot face, de 
comun acord, schimb de gestiuni ori cesionări 
de contracte de gestionare către alţi gestionari 
licenţiaţi, cu avizul administratorului 
fondului cinegetic naţional. Schimbul sau 
cesionarea se realizează cu păstrarea 
clauzelor cuprinse în contractele iniţiale, 
modificându-se doar titularii de contracte prin 
acte adiţionale încheiate între administrator şi 
gestionarii în cauză.”  

4. La articolului 9, alineatul (5) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
„(5) Gestionarii fondului 
cinegetic, cu excepția regiilor 
publice de stat, care au în 
gestiune fonduri cinegetice, pot 
face, de comun acord, schimb de 
gestiuni ori cesionări de contracte 
de gestionare către alţi gestionari 
licenţiaţi, cu avizul 
administratorului fondului 
cinegetic naţional. Schimbul sau 
cesionarea se realizează cu 
păstrarea clauzelor cuprinse în 
contractele iniţiale, modificându-
se doar titularii de contracte prin 
acte adiţionale încheiate între 
administrator şi gestionarii în 
cauză.” 
Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specific 
Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic 

 

7.   
 

4. Articolul 13 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

5.Articolul 13 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 

 



0 1 2 3 4
 

9 
 

Art.13. - (1) Pentru 
pagubele produse 
culturilor agricole, 
silvice şi animalelor 
domestice de către 
exemplarele din speciile 
de faună de interes 
cinegetic, cuprinse în 
anexele nr. 1 şi 2, se 
acordă despăgubiri.  
(2) Despăgubirile pentru 
pagubele produse de 
către exemplarele din 
speciile de faună de 
interes cinegetic cuprinse 
în anexa nr. 1 se suportă 
după cum urmează:  
a) pentru pagubele 
produse în fondurile 
cinegetice şi în intravilan 
- de gestionarul faunei 
cinegetice de pe 
cuprinsul fondurilor 
cinegetice în cauză, dacă 
acesta nu şi-a îndeplinit 
obligaţiile pentru 
prevenirea pagubelor;  
b) pentru pagubele 
produse în ariile naturale 

 „Art.13. - (1) Pentru pagubele şi/sau 
daunele produse de către exemplarele din 
speciile de faună de interes cinegetic, 
cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, se acordă 
despăgubiri.  

 
 
 
 
 
(2) Despăgubirile pentru pagubele 

produse culturilor agricole, silvice şi 
animalelor domestice de către exemplarele 
din speciile de faună de interes cinegetic 
cuprinse în anexa nr. 1 se suportă după cum 
urmează:  

 
a) pentru pagubele produse în fondurile 

cinegetice și în intravilan – de gestionarul 
faunei cinegetice de pe cuprinsul fondurilor 
cinegetice în cauză, dacă acesta nu și-a 
îndeplinit obligațiile pentru prevenirea 
pagubelor; 

 
 
 
 
b) pentru pagubele produse în ariile 

naturale protejate, neincluse în fonduri 

 (1)Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)Nemodificat 
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protejate, neincluse în 
fonduri cinegetice sau în 
care vânătoarea nu este 
admisă - de autoritatea 
publică centrală pentru 
protecţia mediului, din 
bugetul aprobat cu 
această destinaţie.  
(3) Pentru situaţiile în 
care atât gestionarul, cât 
şi proprietarii de culturi 
agricole, silvice şi de 
animale domestice şi-au 
îndeplinit toate 
obligaţiile pentru 
prevenirea pagubelor, 
despăgubirile se suportă 
de către autoritatea 
publică centrală care 
răspunde de silvicultură, 
din bugetul aprobat cu 
această destinaţie.  
(4) Despăgubirile pentru 
pagubele produse de 
către exemplarele din 
speciile de faună de 
interes cinegetic cuprinse 
în anexa nr. 2 se suportă 
de autoritatea publică 

cinegetice sau în care vânătoarea nu este 
admisă – de autoritatea publică centrală 
pentru protecția mediului, din bugetul aprobat 
cu această destinație. 

 
 
 
(3) Pentru situaţiile în care gestionarul 

şi-a realizat cota de recoltă pe sezonul 
încheiat, a asigurat hrana complementară, apa 
după caz, şi a efectuat 3 acţiuni de îndepărtare 
a faunei cinegetice la solicitarea utilizatorului 
terenului agricol, iar proprietarul a recoltat 
cultura agricolă până pe 15 decembrie a 
anului în curs, cu excepţia pachetelor de agro-
mediu, despăgubirile pentru pagubele 
produse de exemplare din speciile de faună 
cinegetică cuprinse în anexa nr. 1, se suportă 
de către autoritatea publică centrală care 
răspunde de vânătoare, prin structurile 
teritoriale de specialitate, din bugetul aprobat 
cu această destinaţie.  

(4) Proprietarii de culturi 
agricole/silvice nu sunt obligați să asigure 
paza culturilor agricole/silvice și să 
amplaseze mijloace de îndepărtat 
exemplarele din speciile de faună de interes 
cinegetic. 

 
 
 
 
 
 

 
(3)Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4)Nemodificat 
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centrală pentru protecţia 
mediului, din bugetul 
aprobat cu această 
destinaţie. 

     (5) Despăgubirile pentru pagubele şi/sau 
daunele produse de către exemplarele din 
speciile de faună de interes cinegetic cuprinse 
în anexa nr. 2 se suportă de autoritatea publică 
centrală pentru protecţia mediului, din 
bugetul aprobat cu această destinaţie. Dacă 
există un protocol interinstituţional cu 
autoritatea publică centrală pentru protecţia 
mediului, plata se poate face şi prin 
intermediul consiliului judeţean. 
 
     (6) Gestionarii fondurilor cinegetice care 
intervin în baza derogării acordate de 
autoritatea publică centrală pentru protecția 
mediului în vederea relocării și/sau recoltării 
unui exemplar din speciile de faună cuprinse 
în anexa nr.2 vor primi despăgubiri ce vor fi 
suportate de autoritatea publică centrală 
pentru protecția mediului. Dacă există un 
protocol interinstituțional cu autoritatea 
publică centrală pentru protecția mediului, 
plata se poate face și prin intermediul 
consiliului județean. Modalitatea de calcul a 
despăgubirilor se va stabili prin hotărâre a 
Guvernului.  
 
 
 
 

(5)Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Gestionarii fondurilor 
cinegetice care intervin în baza 
derogării acordate de autoritatea 
publică centrală pentru protecția 
mediului în vederea relocării  unui 
exemplar din speciile de faună 
cuprinse în anexa nr.2 vor primi 
despăgubiri ce vor fi suportate de 
autoritatea publică centrală pentru 
protecția mediului. Dacă există un 
protocol interinstituțional cu 
autoritatea publică centrală pentru 
protecția mediului, plata se poate 
face și prin intermediul consiliului 
județean. Modalitatea de calcul a 
despăgubirilor se va stabili prin 
hotărâre a Guvernului. 
Autori: 
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 (7) Despăgubirile pentru pagubele produse în 
urma accidentelor de circulație în care sunt 
implicate exemplare din speciile de faună de 
interes cinegetic cuprinse în anexele nr.1 și 2 
se suportă de  către administratorul drumului, 
dacă nu sunt montate indicatoare «atenție 
animale» sau de către conducătorul 
autovehiculului în cazul existenței acestui 
indicator. 
      (8) Constatarea pagubelor, evaluarea 
acestora și stabilirea răspunderii civile se 
realizează de către comisia de constatare în 
termen de maximum 72 de ore de la 
depunerea cererii scrise de către persoana 
păgubită, la unitatea administrativ-teritorială 
pe teritoriul căreia s-a produs paguba și/sau 
dauna. 
     (9) Plățile despăgubirilor către beneficiari 
se fac în termen de maximum 30 de zile de la 
data comunicării deciziei de plată de către 
conducătorul structurilor teritoriale de 
specialitate ale autorității publice centrale 
care răspunde de vânătoare sau ale autorității 
publice centrale pentru protecția mediului, în 

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specific 
Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic 
(7 )Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8)Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
(9)Nemodificat 
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funcție de domeniul de competență. Decizia 
de plată se emite în termen de 10 zile 
lucrătoare de la constatarea pagubelor și/sau 
daunelor.” 

8.  

----------- 

5. După articolul 13 se introduce un nou 
articol, articolul 131, cu următorul 
cuprins: 

 „Art.131. – (1) În cazul atacurilor 
exemplarelor din speciile prevăzute în anexa 
nr. 2, soldate cu rănirea/decesul unei 
persoane fizice, se vor acorda victimei 
despăgubiri care vor acoperi cheltuielile de 
spitalizare, cheltuielile de înmormântare, 
veniturile nete nerealizate în perioada în care 
victima a fost în incapacitate temporară de 
muncă, de la momentul producerii 
incidentului, precum şi daune morale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.După articolul 13 se introduce 
un nou articol, articolul 131, cu 
următorul cuprins: 
  „Art.131. – (1) În cazul atacurilor 
exemplarelor din speciile 
prevăzute în anexele nr.1 și 2, 
soldate cu rănirea/decesul unei 
persoane fizice, se vor acorda 
victimei despăgubiri de către 
autoritatea publică centrală 
care răspunde de vânătoare 
și/sau de către autoritatea 
publică centrală care răspunde 
de mediu, care vor acoperi 
cheltuielile de spitalizare, 
cheltuielile de înmormântare, 
veniturile nete nerealizate în 
perioada în care victima a fost în 
incapacitate temporară de muncă, 
de la momentul producerii 
incidentului, precum şi daune 
morale. 
Autori: 
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(2) Daunele morale acordate 

prevăzute la alin. (1) vor fi proporţionale cu 
zilele de inactivitate raportate la salariul în 
plată avut. În cazul în care victima nu este 
salariată se va acorda o sumă proporţională cu 
echivalentul salariului minim pe economie 
obţinut de o persoană în activitate. 

 
 
(3) În cazul decesului, se vor acorda 

sume compensatorii pentru familia victimei, 
reprezentând echivalentul unui salariu minim 
pe economie până la vârsta pensionării.” 

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specific 
Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic 
(2) Daunele morale prevăzute la 
alin. (1) vor fi proporţionale cu 
zilele de inactivitate raportate la 
salariul în plată avut. În cazul în 
care victima nu este salariată se va 
acorda o sumă proporţională cu 
echivalentul salariului minim pe 
economie obţinut de o persoană în 
activitate. 
(3)Nemodificat 

9.   
Art.14. –  
 
(2) Prejudiciul prevăzut 
la alin. (1) constă în 
scăderea nivelului 
numeric al faunei 
cinegetice şi se 
calculează de experţi 
tehnici judiciari în 
vânătoare, conform 

 7.La articolul 14, alineatul (2) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
  „(2) Prejudiciul prevăzut la alin. 
(1) constă în scăderea nivelului 
numeric al faunei cinegetice față 
de efectivul optim şi se calculează 
de experţi tehnici judiciari în 
vânătoare, conform valorilor de 
despăgubiri prevăzute în anexele 
nr. 1 şi 2.” 
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valorilor de despăgubiri 
prevăzute în anexele nr. 1 
şi 2. 

 
Autor:  
Deputat PSD Cătălin Rădulescu  

10.   
 
 
Art.15. – (1) 
a) 81% din tarif, 
proprietarilor terenurilor; 
b) 16% din tarif, 
bugetului de stat;  
 ……………………… 
 
d) unităţile de învăţământ 
de stat cu profil cinegetic 
şi unităţile de cercetare 
ştiinţifică de stat cu profil 
cinegetic care 
gestionează fonduri 
cinegetice sunt scutite de 
la plata tarifului de 
gestionare pentru cotele 
de 16% şi 3%. 

6. La articolul 15 alineatul (1), literele a), 
b) și d) se modifică și va avea următorul 
cuprins:  

 
„a)72% din tarif, proprietarilor 

terenurilor; 
 
b)25% din tarif, bugetului de stat; 
……………………………………. 
 
d)unităţile de învăţământ de stat cu 

profil cinegetic şi unităţile de cercetare 
ştiinţifică de stat cu profil cinegetic care 
gestionează fonduri cinegetice sunt scutite de 
la plata tarifului de gestionare pentru cotele 
de 25% şi 3%.” 
 

8. La articolul 15 alineatul (1), 
literele a), b) și d) se modifică și 
vor avea următorul cuprins: 
 
a)Nemodificat 
 
 
b)Nemodificat 
 
 
 
d)Nemodificat 

 

11.   
Art.17. –  
 
(2) Studiile de evaluare a 
efectivelor speciilor 
admise la vânătoare se 

7. La articolul 17, alineatul (2) se modifică 
şi va avea următorul cuprins:  
 

„(2) Studiile de evaluare a efectivelor 
speciilor sedentare admise la vânătoare se 
întocmesc anual de către personalul cu 

9. La articolul 17, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
„(2) Studiile de evaluare a 
efectivelor speciilor sedentare 
admise la vânătoare se întocmesc 
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întocmesc anual de către 
personalul cu 
specializare silvică sau 
cinegetică angajat al 
gestionarului fondurilor 
cinegetice şi vor fi 
supuse aprobării 
administratorului. 

specializare silvică sau cinegetică, angajat al 
gestionarului fondurilor cinegetice şi sub 
coordonarea autorităţii publice centrale care 
răspunde de vânătoare.” 

 

anual de către personalul cu 
specializare silvică sau cinegetică, 
angajat al gestionarului fondurilor 
cinegetice,  sub coordonarea 
autorităţii publice centrale care 
răspunde de vânătoare.” 

12.   
 
 
Art.18. - (1) Gestionarii 
sunt obligaţi să asigure 
paza faunei cinegetice 
din fondurile cinegetice 
contractate cu cel puţin 
un paznic de vânătoare pe 
fiecare fond cinegetic, 
care îndeplineşte 
condiţiile legii şi ale 
reglementărilor 
administratorului, 
angajat cu normă 
întreagă. 

8. La articolul 18, alineatul (1) se modifică 
şi va avea următorul cuprins:  
 

„Art. 18. – (1) Gestionarii sunt obligaţi 
să asigure paza faunei cinegetice din 
fondurile cinegetice contractate cu personal 
cu atribuţii specifice, pe fiecare fond 
cinegetic, care îndeplineşte condiţiile legii şi 
ale reglementărilor administratorului.” 
 

10. La articolul 18, alineatul (1) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
  „Art.18 - (1) Gestionarii sunt 
obligaţi să asigure protecția 
faunei cinegetice din fondurile 
cinegetice contractate cu personal 
cu atribuţii specifice, pe fiecare 
fond cinegetic, care îndeplineşte 
condiţiile legii şi ale 
reglementărilor administratorului. 
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specific 
Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic 

 

13.  Art.19. –  
 
 

9. La articolul 19, alineatul (21) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 

11. La articolul 19, alineatul (21) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
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(21)Evaluarea 
populaţiilor din speciile 
prevăzute în anexa nr. 2 
se realizează de către 
gestionar, sub 
coordonarea autorităţii 
publice centrale care 
răspunde de protecţia 
mediului, cu anunţarea 
prealabilă a 
reprezentanţilor 
administratorului faunei 
cinegetice şi 
administratorilor sau 
custozilor ariilor naturale 
protejate, după caz. 

„(21) Evaluarea populaţiilor din 
speciile de mamifere prevăzute în anexa nr. 
2 se realizează de către gestionar împreună cu 
structurile teritoriale ale autorităţii publice 
centrale care răspunde de protecţia mediului, 
cu anunţarea prealabilă a reprezentanţilor 
administratorului faunei cinegetice şi 
administratorilor sau custozilor ariilor 
naturale protejate, după caz.” 

 „(21) Evaluarea populaţiilor din 
speciile prevăzute în anexa nr. 2 se 
realizează de către gestionar 
împreună cu structurile teritoriale 
ale autorităţii publice centrale care 
răspunde de protecţia mediului, cu 
anunţarea prealabilă a 
reprezentanţilor administratorului 
faunei cinegetice şi 
administratorilor sau custozilor 
ariilor naturale protejate, după 
caz.” 
 
 Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specific 
Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic 

14.  

-------- 

10. La articolul 19, după alineatul (21) se 
introduce un nou alineat, alineatul (22), cu 
următorul cuprins:  
 
 

„(22) În activitatea de evaluare a 
populațiilor din speciile de mamifere 
prevăzute în anexa nr.2 pot participa, după 
anunțarea prealabilă cu minimum 30 de zile 
înainte și reprezentanții județeni ai autorității 

12.La articolul 19, după 
alineatul (21) se introduce un 
nou alineat, alineatul (22), cu 
următorul cuprins: 
 
„(22) În activitatea de evaluare a 
populațiilor din speciile prevăzute 
în anexa nr.2 pot participa, după 
anunțarea prealabilă cu minimum 
30 de zile înainte și reprezentanții 
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publice centrale care răspunde de agricultură, 
reprezentanți ai unităților administrativ-
teritoriale pe raza cărora se află fondurile 
cinegetice și un reprezentant al proprietarilor 
de terenuri.” 

județeni ai autorității publice 
centrale care răspunde de 
agricultură, reprezentanți ai 
unităților administrativ-teritoriale 
pe raza cărora se află fondurile 
cinegetice și un reprezentant al 
proprietarilor de terenuri.” 
Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specific 
Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic 

15.   
Art.23. – (1)  
c) păşunatul animalelor 
domestice în terenul 
agricol între 6 decembrie 
şi 24 aprilie, cu excepţia 
cazurilor în care 
proprietarul animalelor 
domestice este proprietar 
sau deţine cu orice titlu 
terenul agricol sau are 
acordul scris al 
deţinătorului de teren pe 
care se păşunează; 

11. La articolul 23 alineatul (1), litera c)  se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  

„c) păşunatul animalelor domestice în 
terenul agricol între 6 decembrie şi 24 aprilie, 
cu excepţia cazurilor în care proprietarul 
animalelor domestice este proprietar sau 
deţine cu orice titlu terenul agricol sau are 
acordul scris al deţinătorului de teren agricol 
pe care se păşunează şi care este înregistrat la 
unitatea administrativ-teritorială;” 
 

13. Nemodificat  

16.   
 

 14.La articolul 34, alineatul  (1) 
va avea următorul cuprins: 
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Art.34. - (1) În interesul 
protejării faunei şi florei 
sălbatice, al conservării 
habitatelor naturale, 
pentru prevenirea 
producerii unor 
daune importante, în 
interesul sănătăţii şi 
securităţii publice sau 
pentru alte raţiuni de 
interes public major, pe 
suprafeţele din 
perimetrul intravilan 
construit sau împrejmuit, 
aeroporturi, gări, unităţi 
militare, recoltarea 
exemplarelor din speciile 
de faună sălbatică, a 
pisicilor şi a câinilor 
hoinari se realizează în 
condiţiile prezentei legi 
şi ale cotelor de recoltă 
aprobate de gestionarul 
fondului cinegetic 
limitrof, pe baza unui 
contract de prestări 
servicii, cu respectarea 

    Art.34. - (1) În interesul 
protejării faunei şi florei sălbatice, 
al conservării habitatelor naturale, 
pentru prevenirea producerii unor 
daune importante, în interesul 
sănătăţii şi securităţii publice sau 
pentru alte raţiuni de interes public 
major, pe 
suprafeţele din perimetrul 
intravilan construit sau 
împrejmuit, aeroporturi, gări, 
unităţi militare, recoltarea 
exemplarelor din speciile de faună 
sălbatică, a pisicilor şi a câinilor 
hoinari se realizează în condiţiile 
prezentei legi şi ale cotelor de 
recoltă sau ale derogărilor 
aprobate de gestionarul fondului 
cinegetic limitrof, pe baza unui 
contract de prestări servicii, cu 
respectarea 
prevederilor legale în domeniul 
achiziţiilor publice, la solicitarea 
consiliului local sau a 
administraţiei suprafeţei 
împrejmuite, după caz, şi cu 
acordul prealabil al proprietarului 
de teren 
Autori: 
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prevederilor legale în 
domeniul achiziţiilor 
publice, la solicitarea 
consiliului local sau a 
administraţiei suprafeţei 
împrejmuite, după caz, şi 
cu acordul prealabil al 
proprietarului de teren. 

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specific 
Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic 

17.  Art.39. – (1)  
 
 
32. ad) utilizarea, pentru 
tirul pe timp de noapte, a 
dispozitivelor de ochire 
care funcţionează pe 
principiul laser, a 
sistemelor de ochire pe 
timp de noapte 
cuprinzând convertizoare 
sau amplificatoare 
electronice de lumină 
reziduală, a 
dispozitivelor de vedere 
în infraroşu şi a 
dispozitivelor cu 
termoviziune; 

12.Articolul 39 alineatul (1), litera ad) se 
modifică și va avea următorul cuprins:  
    
„ad) utilizarea, pentru tirul pe timp de noapte, 
a dispozitivelor de ochire care funcționează 
pe principiul laser, a sistemelor de ochire pe 
timp de noapte cuprinzând convertizoare sau 
amplificatoare electronice de lumină 
reziduală, a dispozitivelor de vedere în 
infraroșu și a dispozitivelor cu termoviziune, 
cu excepția vânătorii la speciile mistreț, șacal 
și vulpe;” 

15.Articolul 39 alineatul (1), 
litera ad) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
    „ad) utilizarea, pentru tirul pe 
timp de noapte, a dispozitivelor de 
ochire care funcționează pe 
principiul laser, a sistemelor de 
ochire pe timp de noapte 
cuprinzând convertizoare sau 
amplificatoare electronice de 
lumină reziduală, a dispozitivelor 
de vedere în infraroșu și a 
dispozitivelor cu termoviziune, cu 
excepția utilizării dispozitivelor 
de iluminare a țintelor pentru 
vânarea speciilor mistreț, șacal și 
vulpe, cu derogare de la 
autoritatea publică centrală 
care răspunde de mediu. 
Autori: 
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Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specific 
Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic 

18.   
 
 
Art.39. -  (1) Prin 
excepţie de la prevederile 
art. 39 lit. g), ş), ţ), z) şi 
aa), în interesul protejării 
faunei şi florei sălbatice, 
al conservării habitatelor 
naturale, pentru 
prevenirea producerii 
unor daune importante, 
în interesul sănătăţii şi 
securităţii publice sau 
pentru alte raţiuni de 
interes public major în 
Rezervaţia Biosferei 
«Delta Dunării», în 
parcuri naţionale, în 
rezervaţii ştiinţifice, în 
zonele cu protecţie strictă 
sau în zonele de protecţie 
integrală din ariile 
naturale protejate 

13. La articolul 391, partea introductivă a 
alineatului (1) şi litera a) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins:  

„Art. 391 . – (1) Prin excepţie de la 
prevederile art. 39 alin. (1) lit. g), ş), ţ), z) şi 
aa), în interesul protejării faunei şi florei 
sălbatice, al conservării habitatelor naturale, 
pentru prevenirea producerii unor daune 
importante, în interesul sănătăţii şi securităţii 
publice sau pentru alte raţiuni de interes 
public major, în parcuri naţionale, în 
rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie 
strictă sau în zonele de protecţie integrală din 
ariile naturale protejate cuprinse în fonduri 
cinegetice, recoltarea exemplarelor din 
speciile de faună sălbatică prevăzute în 
anexele nr. 1 şi 2, a câinilor şi a pisicilor fără 
stăpân se realizează pe bază de contract de 
prestări servicii, în condiţiile legii, cu acordul 
autorităţii publice centrale care răspunde de 
vânătoare, la solicitarea administraţiei ariei 
naturale protejate, avizată de consiliul 
ştiinţific al acesteia, de către:  

 

Se elimină.  
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cuprinse în fonduri 
cinegetice, recoltarea 
exemplarelor din speciile 
de faună sălbatică 
prevăzute în anexele nr. 1 
şi 2, a câinilor şi a 
pisicilor fără stăpân se 
realizează, pe bază de 
contract de prestări 
servicii, în condiţiile 
legii, cu acordul 
autorităţii publice 
centrale care răspunde de 
vânătoare, la solicitarea 
administraţiei ariei 
naturale protejate, 
avizată de consiliul 
ştiinţific al acesteia, de 
către:  
a) gestionarul fondului 
cinegetic cel mai 
apropiat, în parcuri 
naţionale şi în Rezervaţia 
Biosferei «Delta 
Dunării»; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) gestionarul fondului cinegetic cel 

mai apropiat în parcurile naţionale;” 
 

19.   
 
 
Art.42. – (1) 

14. La articolul 42 alineatul (1), literele m) 
şi o) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:  

 

16. La articolul 42 alineatul (1), 
literele  m) si o) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
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m) vânătoarea la lumina 
farurilor sau a 
dispozitivelor de 
iluminare, prin utilizarea 
lor în timpul deplasării, 
precum şi prin fixarea 
vânatului în vederea 
tragerii prin metoda la 
pândă şi vânătoarea prin 
folosirea dispozitivelor 
prevăzute la art. 39 alin. 
(1) lit. ad); 
 
 
………………… 
o) utilizarea, indiferent 
de scop, a substanţelor 
chimice care provoacă 
intoxicarea, sterilitatea 
sau moartea 
exemplarelor de faună 
cinegetică; 

 
„m) vânătoarea la lumina farurilor sau 

a dispozitivelor de iluminare, cu excepţia 
situaţiilor de urgenţă stabilite prin ordin al 
prefectului, în care se folosesc dispozitive de 
iluminare pentru recoltarea exemplarelor din 
specia mistreţ în vederea prevenirii pagubelor 
sau pentru combaterea epizootiilor, şi 
vânătoarea prin folosirea dispozitivelor 
prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. ad);  

 
 
 

 
 

…………………………………………. 
o) utilizarea, indiferent de scop, a 

substanţelor chimice care provoacă 
intoxicarea, sterilitatea sau moartea 
exemplarelor de faună cinegetică, cu excepţia 
situaţiilor prevăzute la art. 1 lit. ad).” 
 

  
 ,,m) vânătoarea la lumina 
farurilor sau a dispozitivelor de 
iluminare, cu excepţia situaţiilor 
de urgenţă stabilite prin derogări 
acordate de autoritatea publică 
centrală care răspunde de mediu 
pentru recoltarea exemplarelor din 
specia mistreţ în vederea 
prevenirii pagubelor sau pentru 
combaterea epizootiilor, şi 
vânătoarea prin folosirea 
dispozitivelor prevăzute la art.39 
alin.(l) lit.ad); 
 
 
  o) Nemodificat 
 
 
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specific 
Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic 

20.   
Art.43. - (1) Constituie 
infracţiune şi se 

 17.La articolul 43, alineatul (1) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins:  
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pedepseşte cu închisoare 
de la o lună la un an sau 
cu amendă nerespectarea 
prevederilor art. 39 lit. g) 
şi z). 

   Art. 43. -  (1) Constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la o lună la un an sau 
cu amendă nerespectarea 
prevederilor art. 6 alin.(1) lit.f1) și 
art. 39 lit. g) şi z).   
 
Autor: 
Deputat PSD – Dănuț Păle 

21.  

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

Art.II. - Modalitatea de acordare a 
despăgubirilor pentru pagubele sau daunele 
produse de speciile de faună cinegetică din 
anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
adoptă prin hotărâre a Guvernului, în termen 
de 90 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 

Nemodificat  

22.  

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

Art. III. – Reactualizarea delimitării 
fondurilor cinegetice şi stabilirea suprafeţelor 
acestora pe categorii de proprietari şi de 
folosinţă se face în condiţiile Legii vânătorii 
şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 
407/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, de către administrator, în termen 
de un an de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi şi/sau ori de câte ori este necesar ca 
urmare a modificării condiţiilor de mediu sau 
a structurii suprafeţelor fondurilor cinegetice. 

Nemodificat  
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23.  

 

Art.IV. – Pentru o perioadă de 5 ani de 
la intrarea în vigoare a prezentei legi, se 
abrogă punctul 8 Ursul (Ursus arctos) de la 
anexa nr.2 Valoarea de despăgubire în cazul 
unor fapte ilicite pentru speciile la care 
vânarea este interzisă, litera A. Mamifere din 
Legea vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr.407/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, iar la anexa nr.1 
Perioadele vânare și valoarea de 
despăgubire în cazul unor fapte ilicite pentru 
speciile la care vânarea este permisă la litera 
A. Mamifere din Legea nr.407/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, după 
punctul 18 se introduce un nou punct, pct.19 
Ursul (Ursus arctos), cu următorul cuprins:  

 

Denumirea 
speciei 

Perioada de vânătoare 

Valoarea de 
despăgubire (în 

euro) în perioada 

Admisă Interzis

A. Mamifere 
 
 
„19. Ursul 
(Ursus arctos) 
 

1 aprilie – 30 mai 
1 septembrie – 31 decembrie 

20.000 40.000

 
 

Se elimină 
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Anexa nr. 2 
II. AMENDAMENTE RESPINSE 

 
Nr. 
crt. 

Text 
Lege nr. 407/2006 vânătorii și a 

protecției fondului cinegetic 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

Camera decizională 

1. Art.1. - 
ad) vânătoare - acţiunea de 
pândire, căutare, stârnire, 
urmărire, hăituire sau orice altă 
activitate având ca scop capturarea 
ori uciderea exemplarelor din 
speciile prevăzute în anexele nr. 1 
şi 2, aflate în stare de libertate; nu 
constituie acţiune de vânătoare 
capturarea autorizată a 
exemplarelor din speciile de 
interes cinegetic în scop ştiinţific, 
urmată de eliberarea acestora; 

1.La articolul 1, litera ad) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins:  
 ad) vânătoare – acţiunea de 
pândire, căutare, stârnire, urmărire, 
hăituire sau orice altă activitate 
având ca scop capturarea ori 
uciderea exemplarelor din speciile 
prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, 
aflate în stare de libertate; nu 
constituie acțiune de vânătoare 
capturarea, în prezența sau cu 
informarea gestionarului a 
exemplarelor din speciile de 
interes cinegetic în scop științific, 
urmată de eliberarea acestora fie 
la locul de captură fie în altă 
locație în funcție de obiectivele 
stabilite ale cercetării. 

 
Autor: 
Deputat USR - Cornel Zainea 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
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2. Art. 13. –  
 (4)Despăgubirile pentru pagubele 
produse de către exemplarele din 
speciile de faună de interes 
cinegetic cuprinse în anexa nr. 2 se 
suportă de autoritatea publică 
centrală pentru protecţia mediului, 
din bugetul aprobat cu această 
destinaţie. 
(la data 13-nov-2008 Art. 13 din 
capitolul II modificat de Art. I, 
punctul 7. din Legea 215/2008 ) 
(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 căreia s-a produs paguba.
(6)Plăţile către beneficiarii 
despăgubirilor se fac în termen de 
maximum 30 de zile de la emiterea 
deciziei de constatare. 
 

3.La articolul 13, alineatele (4), 
(5), (6) si (9) se elimina. 
Autor: 
Deputat USR – Cornel Zainea 

1.Se elimină textele 
propuse de Senat 
 
2. 

 

3. Art.15. – (1) 
 
 

6.La articolul 15, alineatul (1), 
(4) și (5) vor avea următorul 
cuprins: 

1. 
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a) 81% din tarif, proprietarilor 
terenurilor; b) 16% din tarif, 
bugetului de stat;  
 ……………………… 
 
 
d) unităţile de învăţământ de stat 
cu profil cinegetic şi unităţile de 
cercetare ştiinţifică de stat cu 
profil cinegetic care gestionează 
fonduri cinegetice sunt scutite de 
la plata tarifului de gestionare 
pentru cotele de 16% şi 3%. 

   (1) În cazul fondurilor cinegetice 
pentru care s-au încheiat contracte 
de gestionare a faunei de interes 
cinegetic, gestionarul asigură plata 
tarifului de gestionare după cum 
urmează: 
   a) 50% din tarif, proprietarilor 
terenurilor; 
   b) 25% din tarif, bugetului de 
stat; 
   c) 25% din tarif, Fondului pentru 
mediu; 
   d) unităţile de învăţământ de stat 
cu profil cinegetic şi unităţile de 
cercetare ştiinţifică de stat cu profil 
cinegetic care gestionează fonduri 
cinegetice sunt scutite de la plata 
tarifului de gestionare pentru 
cotele de 25% pentru bugetul de 
stat și fondul de mediu. 
................................................ 
    (4) Plata sumei datorate 
proprietarilor se realizează după 
cum urmează: 
a)Tariful de gestionare se achită 
integral de către gestionar, în 
tranşele prevăzute la art. 9 alin (2), 
în contul structurilor teritoriale de 
specialitate ale administratorului, 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
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pe baza facturilor emise de către 
acestea. 
(5) Structurile teritoriale de 
specialitate ale administratorului 
virează sumele încasate potrivit 
alin (4) bugetului de stat, fondului 
pentru mediu şi proprietarilor de 
terenuri la solicitarea acestora care 
fac dovada proprietăţii terenurilor, 
cu copii legalizate de pe 
documentele de proprietate sau cu 
înscrisuri eliberate de unitatea 
administrativ-teritorială pe a cărei 
rază se află suprafețele de teren 
respective. 
 
8.La articolul 15, după alineatul 
(5) se introduce alineatul (51) cu 
următorul cuprins: 
”(51) Sumele încasate potrivit 
alin.(4) dar care nu au fost virate 
către proprietarii de terenuri în 
termen de 3 ani de la încasare, 
pentru faptul că aceștia nu le 
solicită sau nu fac dovada 
proprietății terenurilor, potrivit 
legii, se fac venit la bugetul de stat 
în proporție de 25% și la fondul de 
mediu în proporție de 75%. 
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Autor: 
Deputat PSD – Vasile Cîtea 

4. 9.La articolul 17, alineatul (2) va 
avea următorul cuprins: 
 
  (2) Studiile de evaluare a 
efectivelor speciilor admise la 
vânătoare se întocmesc anual de 
către personalul de specialitate 
angajat al gestionarului fondurilor 
cinegetice conform criteriilor de 
licențiere, sub coordonarea 
autorității publice centrale care 
răspunde de vânătoare. 
Autor: 
Deputat PSD – Vasile Cîtea 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 

5. 11. La articolul 19 alineatul (22), 
se elimina 

 

1.Se elimină textul propus 
de Senat 
 
2. 

 

6. 12.La articolul 28, litera (d) va 
avea următorul cuprins: 
   d) să fi fost declarat admis la 
examenul organizat pentru 
obţinerea permisului de vânătoare 
permanent, susţinut în faţa unei 
comisii, constituită din 
reprezentanţi ai autorităţii publice 
centrale care răspunde de 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
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vânătoare şi ai instituţiilor de 
învăţământ superior de stat; 
Autor: 
Deputat PSD – Vasile Cîtea 

7. 13. Art.34. – (1) În interesul 
protejării faunei şi florei sălbatice, 
al conservării habitatelor naturale, 
pentru prevenirea producerii unor 
daune importante, în interesul 
sănătăţii şi securităţii publice sau 
pentru alte raţiuni de interes public 
major, pe suprafeţele din 
perimetrul intravilan construit sau 
împrejmuit, aeroporturi, gări, 
unităţi militare, recoltarea 
exemplarelor din speciile de faună 
sălbatică, a pisicilor şi a câinilor 
hoinari se realizează în condiţiile 
prezentei legi şi ale cotelor de 
recoltă aprobate de gestionarul 
fondului cinegetic limitrof, pe baza 
unui contract de prestări servicii, 
cu respectarea prevederilor legale 
în domeniul achiziţiilor publice, la 
solicitarea consiliului local sau a 
administraţiei suprafeţei 
împrejmuite, după caz, şi cu 
acordul prealabil al proprietarului 
de teren; pe suprafeţele din 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
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perimetrul construit sau 
împrejmuit din aeroporturi 
capturarea exemplarelor din 
speciile de faună sălbatică, a 
pisicilor şi a câinilor hoinari se 
poate realiza în condiţiile 
prezentei legi și de către 
personalul aeroportuar avizat în 
acest scop și numai în baza 
atribuțiilor de serviciu urmat de 
eliberarea acestora. 
Autor: 
Deputat PSD – Vasile Cîtea 

8. 15.La articolul 42 alineatul (1), 
litera b) se abrogă. 
Autor:  
Deputat PSD – Cătălin Rădulescu 

1. 
 
 
2. 

 

9. 16. La articolul 42 alineatul (1), 
literele e), se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
  „e) emiterea de autorizaţii de 
vânătoare prin care se diminuează 
efectivele optime pentru fiecare 
gestionar; 
Autor:  
Deputat PSD – Cătălin Rădulescu   

1. 
 
 
 
 
 
2. 
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