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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 10.05.2016
Nr. Pl - x 211

AVIZ
asupra propunerii legislative pentru completarea
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi
avizare, cu propunerea legislativă pentru completarea Legii vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr.407/2006, trimisă cu adresa nr. Pl - x 211 din 26 aprilie 2016,
înregistrată sub nr.4c-11/620 din 26 aprilie 2016.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea
legislativă în şedinţa din 19 aprilie 2016.
Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera
Deputaţilor este Cameră decizională.
În temeiul prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia a dezbătut propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din
10 mai 2016.
Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării,
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de vedere
negativ al Guvernului.
În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă a propunerii legislative cu amendamente admise. Amendamentele se regăsesc
în Anexa la prezentul aviz.
Iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Consilier parlamentar,
Silvia OLARU

VICEPREŞEDINTE,

SECRETAR,

Ciprian Nicolae NICA

Vasile VARGA

ANEXA
AMENDAMENTE ADMISE
asupra propunerii legislative pentru completarea
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
Nr.
Text în vigoare
crt
1 Art.6
………………………..
f)stabileşte şi aprobă anual, până la data de 15
aprilie pentru specia căprior şi până la 15 mai
pentru celelalte specii admise la vânătoare, cu
avizul autorităţii publice centrale care
răspunde de protecţia mediului, cotele de
recoltă pentru speciile din anexa nr. 1, care
devin obligatoriu de realizat, fără alte avize,
acorduri sau autorizări suplimentare;

2

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.

Amendamente admise

Motivare

Art.6
………………………..
f)stabileşte şi aprobă anual, până la data de 15 aprilie
pentru specia căprior şi până la 15 mai pentru celelalte
specii admise la vânătoare, cu avizul autorităţii publice
centrale care răspunde de protecţia mediului, cotele de
recoltă pentru speciile din anexa nr. 1, care devin
obligatoriu de realizat pentru exemplarele de selec ie, fără
alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare;

Această
modificare
duce
la
consolidarea numărului exemplarelor
de trofeu aflate în momentul de fa ă
într-o scădere considerabilă
i
permite gestionarilor o mai bună
administrare a faunei cinegetice prin
ob inerea unor trofee mult mai
valoroase. Prin actuala reglementare
gestionarii sunt obliga i, pentru a
realiza cota de recoltă, să extragă
exemplare de trofeu de viitor care nu
au ajuns la maturitate i adevărata lor
valoare.

Art.9
..................................
(5) Gestionarii 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.
Gestionarii fondurilor de vânătoare limitrofe cu fondul care
face obiectul cesiunii, au un drept de preemp iune la
încheierea contractului de cesiune. În cazul în care
gestionarii mai multor fonduri limitrofe cu fondul care face
obiectul cesiunii î i exprimă dreptul de preemp iune, are
prioritate la cesiunea contractului gestionarul al cărui fond
de vânătoare are cea mai mare suprafa a limitrofă cu
fondul de vânătoare care face obiectul cesiunii. În situa ia
în care gestionarii fondurilor limitrofe nu î i exercită

Această modificare permite tuturor
gestionarilor fondurilor de vânătoare
sa primească prin cesiune fonduri de
vânătoare care se află în vecinătatea
fondurilor pe care le administrează,
fapt ce le permite o mai bună gestiune
a faunei cinegetice, dar i o mai bună
dezvoltare i pază a acestor fonduri,
aspect care ar reduce considerabil
riscul apari iei fenomenelor de
braconaj.

dreptul de preemp iune, cesiunea se poate încheia cu
oricare dintre gestionarii licen ia i. Pentru exercitarea
dreptului de preemp iune gestionarul care inten ionează
să cesioneze fondul este obligat să notifice în scris, cu
confirmare de primire, pe gestionarii fondurilor limitrofe,
anexând la notificare i o copie a contractului de gestiune.
Refuzul de primire a notificării sau neexercitarea dreptului
în termen de 10 zile de la primirea notificării dă
posibilitatea încheierii contractului de cesiune cu oricare
dintre gestionarii licen ia i.
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.
Dispozi iile privind dreptul de preemp iune al
gestionarului fondului cinegetic limitrof se aplică în mod
corespunzător i în cazul atribuirilor prevăzute de art.8 lit.
b) i c) din lege.
3

Art. 28
................
(3)Condiţiile pe care un solicitant trebuie să le
îndeplinească, cumulativ, la data susţinerii
examenului, pentru a dobândi permis de
vânătoare permanent sunt următoarele:
a)vârsta minimă de 18 ani;
b)să fi efectuat un an de stagiatură sub
îndrumarea organizaţiei vânătoreşti care
gestionează cel puţin un fond cinegetic, la care
solicită să fie înscris, cu excepţia absolvenţilor
de învăţământ superior cu profil cinegetic;
c)să fi luat parte la minimum o instruire
practică într-un poligon de tir privind portul şi
folosirea armelor şi muniţiilor de vânătoare;
d)să fi fost declarat admis la examenul
organizat pentru obţinerea permisului de

După alin.6 al art.28 se introduce un alineat nou alin.7 cu
următorul cuprins:

vânătoare permanent, susţinut în faţa unei
comisii, constituită din reprezentanţi ai
autorităţii publice centrale care răspunde de
vânătoare, ai asociaţiilor, uniunilor sau
federaţiilor reprezentative la nivel naţional şi
internaţional şi ai instituţiilor de învăţământ
superior de stat;
e)în ultimii 5 ani să nu fi săvârşit fapte care
sunt încadrate ca infracţiuni de prezenta lege;
f)să fie apt din punct de vedere fizic şi
psihologic, la data examenului, pentru a deţine
şi folosi armă letală.
………………………………………….

…………………………………………………………….
(7) Prin excep ie de la dispozi iile alin.3 lit.b,c i d
personalul tehnic de vânătoare i personalul de specialitate
angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare poate
dobândi, la cerere i cu recomandarea gestionarului la care
este angajat, permis de vânătoare permanent.

Această propunere vine pe fondul
obligării
prin
condi iile
de
licen iere
ca
personalul
de
specialitate al gestionarilor să de ină
permis permanent de vânătoare i
implicit să dobândească calitatea de
membru vânător.
Prin urmare, admiterea acestui
amendament
rezolvă
o
mare
inechitate
i anume se creează
posibilitatea ca paznicii de vânătoare
i respectiv directorii asocia iilor de
vânătoare care au studii in domeniul
cinegetic să poată devenii vânători
fără sus inerea unui examen. Este
absolut aberant sa ceri unui paznic de
vânătoare sau unui director de
asocia ie să facă stagiatura pentru a
ob ine permisul permanent si ulterior

sa sus ină un examen, atâta timp cât
ace tia au ca atribu ii toate
activită ile cuprinse în planul de
stagiatură, si au urmat cursurile unei
scoli de specialitate unde a sus inut
examene pentru ob inerea calificării
ca personal tehnic sau de specialitate.
Mai mult decât atât art. 32 din lege dă
posibilitatea acestora să exercite
vânătoarea
numai pe bază de
autorizaţii de vânătoare eliberate de
gestionar, cu ordin de serviciu şi cu
asigurare împotriva accidentelor şi
răspundere civilă.
4

Art.39
...........
4.d) nerealizarea cotei de recoltă pe gestionar
pentru vânatul sedentar ori depăşirea cotei de
recoltă pe fond cinegetic, fără motive
justificate;

Art.39
Această
modificare
duce
la
...........
consolidarea numărului exemplarelor
4.d) nerealizarea cotei de recoltă pe gestionar pentru de trofeu aflate în momentul de fa ă
vânatul sedentar de selec ie ori depăşirea cotei de recoltă într-o scădere considerabilă
i
pe fond cinegetic, fără motive justificate;
permite gestionarilor o mai bună
administrare a faunei cinegetice prin
ob inerea unor trofee mult mai
valoroase. Prin actuala reglementare
gestionarii sunt obliga i, pentru a
realiza cota de recoltă, să extragă
exemplare de trofeu de viitor care nu
au ajuns la maturitate i adevărata lor
valoare.

5

Art. 58
……………………………….
(4)Contractele de gestionare a fondurilor de
vânătoare, existente la data intrării în vigoare
a prezentei legi, rămân valabile până la data
încetării raporturilor contractuale.

Art. 58
……………………………….
(4)Contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare,
existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân
valabile până la data încetării raporturilor contractuale sau
se pot prelungi, la cerere, cu termenul prevăzut la art.9
alin.1 din lege.

Această propunere dă posibilitatea
gestionarilor
actuali
să
î i
prelungească
la
cerere
aceste
contracte, aspect care le permite
continuarea fără nici un fel de risc
continuarea planurilor de investi ii la
nivelul fondurilor de vânătoare pe
care le au în administrare.

6

Anexa nr.1
Capra neagră (Rupicapra rupicapra)

Anexa nr.1
Capra neagră (Rupicapra rupicapra)

- exemplar de trofeu
15 octombrie-15 decembrie

- exemplar de trofeu
15 octombrie-31 decembrie

- exemplar de selecţie
1 septembrie-15 decembrie

- exemplar de selecţie
1 septembrie-31 decembrie

Căpriorul (Capreolus capreolus)

Căpriorul (Capreolus capreolus)

- mascul
1 mai-15 octombrie

- mascul
10 septembrie-31 decembrie

- femelă
1 septembrie-15 februarie
Cerbul comun (Cervus elaphus)
- mascul de trofeu
10 septembrie-15 noiembrie
- mascul de selecţie
1 septembrie-31 decembrie
- femelă şi viţel
1 septembrie-15 februarie

- mascul de trofeu
10 septembrie-31 decembrie

Modificarea acestor perioade ar
permite o mai buna gestiune si
protec ie a acestor specii de vânat.
Termenul din prezent este relativ scurt
la unele specii, existând riscul pentru
realizarea cotei să se extragă
exemplare tinere i de viitor.

