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Comisia pentru ape, paduri, 
pescuit^i fond cinegetic

NnXXXIII /127/17.12.2019

RAPORT

la Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 
vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006

(L582/2019)

in conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, 

republicat cu modificarile 5! completarile ulterioare, Comisia pentru ape, paduri, 

pescuit 5i fond cinegetic prin adresa L582/2019 din data de 13.11.2019, a fost 

sesizata de catre Biroul Permanent al Senatului, m vederea dezbaterii 5! 

elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea si 
completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006, 
initiata de Roman Flohn-Claudiu - deputat PNL

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea art.13 

din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa ^i a avizat-o
negativ.

Consiliul Economic ^i Social a transmis aviz favorabil.



In conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului; 
republicat, cu modificarile completarile ulterioare, la dezbaterea propunerii 

legislative au participat reprezentanti ai Ministerului Mediului, Apelor ^i 
Padurilor.

in cadrul ^edintelor din 27.11.2019 ^i 17.12.2019, membrii comisiei au 

dezbatut ^i au hotarat, cu unanimitatea voturilor senatorilor prezenti, sa 

adopte un raport de admitere cu un amendament admis.
in consecinta, Comisia pentru ape, paduri, pescuit ^i fond cinegetic supune 

spre dezbatere §i adoptare. Plenului Senatului, raportul de admitere cu un 

amendament admis cuprins in anexa propunerea legislativa.
in raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte 

din categoria legilor ordinare ^i urmeaza a fi supus votului plenului Senatului, in 

conformitate cu prevederile art.76 alin.[2) din Constitutia Romaniei, republicata. 
Senatul este prima Camera sesizata.

Pre^edinte, Secretar,

Senator Costd §OPTICA Senator lo IMIONCA



Comisia pentru ape, paduri, pescuit fond cinegetic Nr. XXXIII/127/17.12.2019

Amendament admis la
Propunerea legislativa pentru modificarea §i completarea Legii vanatorii $1 a protectiei

fondului cinegetic nr. 407/2006 

(L582/2019)

Text amendamentText propunere legislativa 
(L582/2019)

ObservatiiNr.
Crt.

1.

Articol unic. - 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:

Nemodificat

2.
La articolul 13, dupa alineatul (5) se 
introduce un nou alineat, alin. (S^), cu 
urmatorul cuprins:

Alineatul al articolului 13 se 
modifica $i va avea urmatorul 
cuprins:

{S^)Proprietarul/detinatorul/gestionaru\ 
fondului cinegetic incheie asigurare de 
raspundere obligatorie fata de terti."

[51) Gestionarul fondului cinegetic 
mcheie asigurare de raspundere 
obligatorie fata de terti."




