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BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 

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

şi servicii specifice şi Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic spre dezbatere în 

fond, cu adresa nr. Plx.202 din 9 martie 2015. 

            În raport cu  obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

Nini SĂPUNARU  
PREŞEDINTE, 

   CARMEN ILEANA MOLDOVAN 
 
 

SECRETAR, 
Costel ŞOPTICĂ 

                        SECRETAR, 
            VASILE DANIEL SUCIU 
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RAPORT COMUN  

 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

 

În conformitate cu prevederile art.95 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 cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006,  transmisă cu adresa 

nr. Plx.202 din 9 martie 2015 şi înregistrată cu nr.4c-4/131/10.03.2015, 

respectiv cu nr. 4c-27/41/11.03.2015. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 4 martie 2015. 

La întocmirea prezentului raport comun, comisiile  au avut în vedere avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1106/03.10.2014). 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii 

vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, în vederea creării cadrului normativ necesar pentru 

acordarea de despăgubiri fermierilor ale căror culturi agricole sunt distruse de 

fauna cinegetică. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice  şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au 

examinat propunerea legislativă sus-menţionat în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 03 iunie 2015. 

La lucrările Comisiei pentru agricultură au fost prezenţi 35 deputaţi, din 

totalul de 36 membri ai Comisiei. 

Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat propunerea 

legislativă în şedinţa din 20 octombrie 2015. 

Din numărul total de 20 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru 

ecologic au participat la dezbateri 19 deputaţi. 

La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat, în conformitate 

cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

doamna Anne-Rose-Marie-Jugănaru, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Mediului, Apelor şi Pădurilor.  

În urma examinării propunerii legislative şi a punctului de vedere transmis 

de Consiliul Legislativ membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 

legislative pentru evitarea paralelismelor legislative, întrucât, modificările propuse 

de iniţiatori se regăsesc în Legea nr. 407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei 

fondului cinegetic. 

Conform 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 raport de obiectul şi conţinutul reglementării propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 
PREŞEDINTE, 

Nini SĂPUNARU  
PREŞEDINTE, 

   CARMEN ILEANA MOLDOVAN 
 
 

SECRETAR, 
Costel ŞOPTICĂ 

                        SECRETAR, 
            VASILE DANIEL SUCIU 

 
 
Întocmit, 

Consilier parlamentar - dr.  Gabriela Amalia  Ciurea 

Întocmit, 

Consilier parlamentar - Andreea Negulescu 
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