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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTATILOR

LEGE

pentru modificarea completarea Legii vanatorii a 

protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. L - Legea vanatorii §i a protectiei fondului cinegetic 

nr. 407/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, literele ad) si ae) se modifica si vor avea 

urmatorul cuprins:
„ad) vdndtoare - ac^iunea de pandire, cautare, stamire, 

urmarire, haituire sau orice alta activitate avand ca scop capturarea ori 

uciderea exemplarelor din speciile prev^ute in anexele nr. 1 §i 2, aflate 

in stare de libertate; nu constituie ac^iune de vanatoare capturarea 

autorizata a exemplarelor din speciile de interes cinegetic in scop 

§tiintific, urmata de eliberarea acestora, precum si indepartarea sau 

imobilizarea animalelor care ameninja via^a ori integritatea corporala a 

persoanelor sau integritatea bunurilor acestora ori imobilizarea 

animalelor a caror viata ori integritate corporala este pusa in pericol in 

urma unei interventii umane realizate cu orice mijloace legale de 

protectie §i imobilizare, de catre personalul autorizat al Ministerului 

Afacerilor Interne in indeplinirea atributiilor de serviciu.
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persoana fizica, membra a unei organizatiiae) vdnator
vanatore§ti gestionare de fauna cinegetica, posesoare a unui permis de 

vanatoare, care ocrote§te, ingrije§te §i extrage fauna cinegetica in 

conditiile legii;”

2. La articolul 6 alin. (1), dupa litera f) se introduce o noua 

litera, litera f^), cu urmatorul cuprins:
„f') acorda nivel de interventie si preventie anual, pentru 

prevenirea pagubelor si accidentelor la speciile din anexa nr. 2; nivelul 

preventiei se aproba pana cel tarziu pe data de 15 mai a fiecarui an.”

3. La articolul 6 alin, (1), dupa litera v) se introduce o noua 

litera, litera w), cu urmatorul cuprins:
„w) stabileste modelul-cadru al acordului de colaborare intre 

gestionarul fondului cinegetic si unitatile administrativ-teritoriale de pe 

raza fondului cinegetic. Acest acord-cadru contine in mod obligatoriu 

prevederi dare de colaborare si informare periodica a unitatilor 

administrativ teritoriale de catre gestionari cu privire la obligatiile ce-i 

revin privind evaluarea populatiilor din speciile de mamifere prevazute 

in anexa nr.2, realizarea cotei de recolta, asigurarea hranei 

complementare, actiunile de indepMare a faunei cinegetice la solicitarea 

utilizatorului terenurilor agricole, cat si asupra situatiilor in care se pot 

produce pagube proprietarilor de terenuri agricole sau animale 

domestice.”

4. La articolul 9, alineatul (5) se modifica $i va avea 

urmatorul cuprins:
„(5) Gestionarii fondului cinegetic, cu exceptia regiilor publice 

de stat, care au in gestiune fonduri cinegetice, pot face, de comun acord, 
schimb de gestiuni ori cesionari de contracte de gestionare catre al^i 
gestionari licentiati, cu avizul administratorului fondului cinegetic 

national. Schimbul sau cesionarea se realizeaza cu pastrarea clauzelor 

cuprinse in contractele initiale, modificandu-se doar titularii de contracte 

prin acte aditionale incheiate intre administrator §i gestionarii in cauza.”

5. Articolul 13 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 13. - (1) Pentru pagubele §i/sau daunele produse de catre 

exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic, cuprinse in 

anexele nr. 1 §i 2, se acorda despagubiri.
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(2) Despagubirile pentru pagubele produse culturilor agricole, 
silvice animalelor domestice de catre exemplarele din speciile de 

fauna de interes cinegetic cuprinse in anexa nr. 1 se suporta dupa cum 

urmeaza:
a) pentru pagubele produse in fondurile cinegetice §i in 

intravilan - de gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondurilor 

cinegetice in cauza, daca acesta nu §i-a indeplinit obligatiile pentru 

prevenirea pagubelor;
b) pentru pagubele produse in ariile naturale protejate, 

neincluse in fonduri cinegetice sau in care vanatoarea nu este admisa - 

de autoritatea publica centrala pentru protec^ia mediului, din bugetul 

aprobat cu aceasta destina^ie.
(3) Pentru situa^iile in care gestionarul §i-a realizat cota de recolta 

pe sezonul incheiat, a asigurat hrana complementara, apa dupa caz, §i a 

efectuat 3 ac^iuni de indepMare a faunei cinegetice la solicitarea 

utilizatorului terenului agricol, iar proprietarul a recoltat cultura agricola 

pana pe 15 decembrie a anului in curs, cu excep^ia pachetelor de 

agro-mediu, despagubirile pentru pagubele produse de exemplare din 

speciile de fauna cinegetica cuprinse in anexa nr. 1, se suporta de catre 

autoritatea publica centrala care raspunde de vanatoare, prin structurile 

teritoriale de specialitate, din bugetul aprobat cu aceasta destina^ie.
(4) Proprietarii de culturi agricole/silvice nu sunt obligati sa 

asigure paza culturile agricole/silvice si sa amplaseze mijloace de 

indepMat exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic.
(5) Despagubirile pentru pagubele §i/sau daunele produse de 

catre exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic cuprinse in 

anexa nr. 2 se suporta de autoritatea publica centrala pentru protec^ia 

mediului, din bugetul aprobat cu aceasta destina^ie. Daca exista un 

protocol interinstitu^ional cu autoritatea publica centrala pentru protectia 

mediului, plata se poate face §i prin intermediul consiliului judetean.
(6) Gestionarii fondurilor cinegetice care intervin in baza 

derogmi acordate de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului 

in vederea relocarii unui exemplar din speciile de fauna cuprinse in anexa 

nr. 2 vor primi despagubiri ce vor fi suportate de autoritatea publica 

centrala pentru protectia mediului. Daca exista un protocol 

interinstitutional cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, 
plata se poate face si prin intermediul consiliului judetean. Modalitatea de 

calcul a despagubirilor se va stabili prin hotarare a Guvemului.
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(7) Despagubirile pentm pagubele produse in urma accidentelor 

de circulatie in care sunt implicate exemplare din speciile de fauna de 

interes cinegetic cuprinse in anexele nr. 1 2 se suporta de catre
administratorul drumului, daca nu sunt montate indicatoare «atentie 

animale» sau de catre conducatorul autovehiculului in cazul existen^ei 

acestui indicator.
(8) Constatarea pagubelor, evaluarea acestora §i stabilirea 

raspunderii civile se realizeaza de catre comisia de constatare in termen 

de maximum 72 de ore de la depunerea cererii scrise de catre persoana 

pagubita, la unitatea administrativ-teritoriala pe teritoriul c^eia s-a 

produs paguba §i/sau dauna.
(9) Platile despagubirilor catre beneficiari se fac in termen de 

maximum 30 de zile de la data comunicarii deciziei de plata de catre 

conducatorul siructurilor teritoriale de specialitate ale autoritatii publice 

centrale care raspunde de vanatoare sau ale autoritatii publice centrale 

pentru protec^ia mediului, in functie de domeniul de competen^a. 
Decizia de plata se emite in termen de 10 zile lucratoare de la 

constatarea pagubelor §i/sau daunelor.”

6. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^ 

cu urmatorul cuprins:
„Art. 13f - (1) In cazul atacurilor exemplarelor din speciile 

prevfeute in anexele nr. 1 si 2, soldate cu ranirea/decesul unei persoane 

fizice, se vor acorda victimei despagubiri de catre autoritatea publica 

centrala care raspunde de vanatoare si/sau de catre autoritatea publica 

centrala care .raspunde de mediu, care vor acoperi cheltuielile de 

spitalizare, cheltuielile de inmormantare, veniturile nete nerealizate in 

perioada in care victima a fost in incapacitate temporara de munca, de la 

momentul producerii incidentului, precum §i daune morale.
(2) Daunele morale prevazute la alin. (1) vor fi proporfionale cu 

zilele de inactivitate raportate la salariul in platS avut. In cazul in care 

victima nu este salariata se va acorda o suma proportionala cu 

echivalentul salariului minim pe economie obtinut de o persoana in 

activitate.
(3) In cazul decesului, se vor acorda sume compensatorii pentru 

familia victimei, reprezentand echivalentul unui salariu minim pe 

economie pana la varsta pensionarii.”
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7. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„(2) Prejudiciul prevazut la alin. (1) consta in scaderea nivelului 

numeric al faunei cinegetice fata de efectivul optim §i se calculeaza de 

experfi tehnici judiciari in vanatoare, conform valorilor de despagubiri 

prevazute in anexele nr. 1 §i 2.”

8. La articolul 15 alineatul (1), literele a), b) si d) se 

modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) 72% din tarif, proprietarilor terenurilor; 

b) 25% din tarif, bugetului de stat;

d) unitalile de invatamant de stat cu profil cinegetic §i unitajile 

de cercetare §tiinlifica de stat cu profil cinegetic care gestioneaza 

fonduri cinegetice sunt scutite de la plata tariflilui de gestionare 

pentru cotele de 25% §i 3%.”

9. La articolul 17, alineatul (2) se modifica $i va avea 

urmatorul cuprins:
„(2) Studiile de evaluare a efectivelor speciilor sedentare 

admise la vanatoare se intocmesc anual de catre personalul cu 

specializare silvica sau cinegetica, angajat al gestionarului fondurilor 

cinegetice, sub coordonarea autorita^ii publice centrale care raspunde de 

vanatoare.”

10. La articolul 18, alineatul (1) se modifica $i va avea 

urmatorul cuprins:
„Art. 18. - (1) Gestionarii sunt obligati sa asigure protectia 

faunei cinegetice din fondurile cinegetice contractate cu personal cu 

atributii specifice, pe fiecare fond cinegetic, care indepline§te conditiile 

legii §i ale reglementarilor administratorului.”

11. La articolul 19, alineatul (2^) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„(2') Evaluarea populatiilor din speciile prevazute in anexa nr. 2 

se realizeaza de catre gestionar impreuna cu structurile teritoriale ale 

autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului, cu 

anuntarea prealabila a reprezentantilor administratorului faunei cinegetice 

§i administratorilor sau custozilor ariilor naturale protejate, dupa caz.”
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12. La articolul 19, dupa alineatul (2^) se introduce un nou 

alineat, alineatul (2^), cu urmatorul cuprins:
„(2^) In activitatea de evaluare a populatiilor din speciile 

prevazute in anexa nr. 2 pot participa, dupa anuntarea prealabila cu 

minimum 30 de zile inainte si reprezentantii jude^eni ai autoritatii 

publice centrale care raspunde de agricultura, reprezentanti ai unitatilor 

administrativ-teritoriale pe raza carora se afla fondurile cinegetice si un 

reprezentant al proprietarilor de terenuri.”

13. La articolul 23 alineatul (1), litera c) se modifica $i va 

avea urmatorul cuprins:
„c) pa§unatul animalelor domestice in terenul agricol intre 6 

decembrie §i 24 aprilie, cu exceptia cazurilor in care proprietarul 

animalelor domestice este proprietar sau define cu orice titlu terenul 

agricol sau are acordul scris al detinatorului de teren agricol pe care se 

pa^uneazS §i care este inregistrat la unitatea administrativ-teritoriala;”

14. La articolul 34, alineatul (1) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„Art. 34. - (1) In interesul protejarii faunei §i florei salbatice, al 

conservarii habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune 

importante, in interesul stoatalii §1 securitalii publice sau pentru alte 

ra^iuni de interes public major, pe suprafetele din perimetrul intravilan 

construit sau imprejmuit, aeroporturi, gari, unita^i militare, recoltarea 

exemplarelor din speciile de fauna salbatica, a pisicilor §i a cainilor 

hoinari se realizeaza in conditiile prezentei legi §i ale cotelor de recolta 

sau ale derogarilor aprobate de gestionarul fondului cinegetic limitrof, 
pe baza unui contract de prestari servicii, cu respectarea prevederilor 

legale in domeniul achiziliilor publice, la solicitarea consiliului local sau 

a administrafiei suprafe^ei imprejmuite, dupa caz, §i cu acordul prealabil 

al proprietarului de teren.”

15. Articolul 39 alineatul (1), litera ad) se modifica si va 

avea urmatorul cuprins:
„ad) utilizarea, pentru tirul pe timp de noapte, a dispozitivelor 

de ochire care functioneaza pe principiul laser, a sistemelor de ochire pe 

timp de noapte cuprinzand convertizoare sau amplificatoare electronice 

de lumina reziduala, a dispozitivelor de vedere in infrarosu si a 

dispozitivelor cu termoviziune, cu exceptia utiliz^ii dispozitivelor de



7

iluminare a tintelor pentru vanarea speciilor mistref, sacal si vulpe, cu 

derogare de la autoritatea publica centrala care raspunde de mediu.”

16. La articolul 42 alineatul (1), literele m) si o) se modifica 

vor avea urmatorul cuprins:
„m) vanatoarea la lumina farurilor sau a dispozitivelor de 

iluminare, cu excep^ia situa^iilor de urgenta stabilite prin derogari 

acordate de autoritatea publica centrala care raspunde de mediu pentru 

recoltarea exemplarelor din specia mistret in vederea prevenirii 

pagubelor sau pentru combaterea epizootiilor, §i vanatoarea prin 

folosirea dispozitivelor prevazute la art. 39 alin. (1) lit. ad);

o) utilizarea, indiferent de scop, a substan^elor chimice care 

provoaca intoxicarea, sterilitatea sau moartea exemplarelor de fauna 

cinegetica, cu excep^ia situatiilor prevazute la art. 1 lit. ad);”

17. La articolul 43, alineatul (1) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„Art. 43. (1) Constituie infrac^iune §i se pedepse§te cu 

inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda nerespectarea 

prevederilor art. 6 alin, (1) lit. f) si art. 39 lit. g) §i z).”

Art. II. - Modalitatea de acordare a despagubirilor pentru 

pagubele sau daunele produse de speciile de fauna cinegetica din 

anexele nr. 1 §i 2 la Legea vanatorii §i a protectiei fondului cinegetic 

nr. 407/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare, precum si cu 

cele aduse prin prezenta lege, se adopta prin hotarare a Guvemului, in 

termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. III. - Reactualizarea delimitarii fondurilor cinegetice §i 
stabilirea suprafe{elor acestora pe categorii de proprietari de folosinta 

se face in conditiile Legii vanatorii §i a protectiei fondului cinegetic 

nr. 407/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare, precum §i cu 

cele aduse prin prezenta lege, de catre administrator, in termen de un an 

de la intrarea in vigoare a prezentei legi §i/sau ori de cate ori este necesar 

ca urmare a modific^ii conditiilor de mediu sau a structurii suprafetelor 

fondurilor cinegetice.
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 p ale art. 76 alin. (1) din Constitufia 

Romdniei, republicatd.

PRE§EDINTELE
SENATULUI

PRE§EDINTELE 

CAMEREI DEPUTATILOR

ION-MARCEL CIOLACU TEODOR-VIOREL MELE§;CANU

Bucure§ti,
Nr.




