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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr.407/2006

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Articol unic.- Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează:

1. La articolul 1, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„h) cotă de recoltă - numărul de exemplare din fauna de interes cinegetic 

aprobat anual de către administrator pe specii şi gestionar până la data de 15 aprilie 

pentru specia căprior şi până la 15 mai pentru celelalte specii sedentare admise la 

vânătoare, care se pot vâna în cadrul unui fond cinegetic;”

2. La articolul 6 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

„f) stabileşte şi aprobă anual, până la data de 15 aprilie pentru specia căprior 

şi până la 15 mai pentru celelalte specii sedentare admise la vânătoare, cu avizul 
autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului, cotele de recoltă 

pentru speciile din anexa nr.l, care devin obligatoriu de realizat, fără alte avize, 
acorduri sau autorizări suplimentare;”
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3. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.24. (1) Speciile cinegetice se vânează în numărul, în locurile, prin 

metodele, în perioadele şi cu mijloacele admise de lege, cu respectarea 

reglementărilor subsidiare, privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii.
(2) Numărul maxim de exemplare de păsări care pot fî vânate într-o 

zi de către un vânător, din speciile de păsări admise la vânătoare, se face în limitele 

menţionate în Anexa nr.l\ fără alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare;”

4. La articolul 28 alineatul (3), litera b) se modifîcă şi va avea următorul
cuprins:

„b) să fi efectuat 6 limi 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;”

5. După anexa nr.l se introduce o nouă anexă, anexa nr.l\ având 

cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta lege.
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 

condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a IlI-a din Constituţia României, 
republicată.

PREŞEDINTELE SENATULUI 

Anca Pana Dragu
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Anexă
(Anexa nr.l^ ia Legea nr.407/2006)

Numărul maxim de exemplare de păsări care pot fi vânate într-o zi
de către un vânător

Denumirea speciei Perioada de 
vânătoare

Valoarea de 
despăgubire (în 
euro) în perioada

Nr
exemplare/zi
^vânător

admisă interzis
A.

B. Păsări
Becaţina comună (Gaîlinago galîinago) 13555 151. 1 septembrie-28 

februarie
Becaţina mică (Lymnocryptes minimus)2. 55 135 01 septembrie-28 

februarie
Cioara grivă (Corvus corone comix) 1 iunie- 31 martie 203. 10 Conf. cotă 

recoltă
1 iunie-31 martie4. 10 20 0Cioara grivă sudică (Corvus corone 

sardonius)
5. 7010Cioara-de-semănătură (Corvus jrugilegus) Conf cotă 

recoltă
15 august-31 
ianuarie

Ciocărlia-de-câmp (Alauda arvensis)6. 3020 2515 septembrie-31 
octombrie

Cocoşarul (Turdus pilaris)7. 27 75 251 septembrie-28 
februarie

8. Cocoşul-de-mimte (Tetrao urogallus) - 
mascul

1700 2.70010 septembrie - 
31noiembrie

Conf cotă 
recoltă

Coţofana (Pica pica)9. 1 iunie-31 martie 10 20 Conf cotă 
recoltă

9^. 80 270Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo 
sinensis)

01 septembrie- 28 
februarie

Fazanul (Phasianus colchicus)10. Conf
cotă recoltă

35 701 octombrie-28 
februarie

Gaiţa (Garrulm glandarius)11. 27 1351 septembrie-28 
februarie

Conf cotă 
recoltă

Găinuşa-de-baltă (Gallinula chloropus)12. 27 50 01 septembrie-28 
februarie

Găsca-de-vară (Anser anser rubrirostris)13. 55 275 1015 august-15 
februarie

Gârliţa mare (Anser albifrons)14. 55 275 1015 octombrie-15 
februarie

Graurul (Stumus vulgaris)15. 15 55 5015 august-28 
februarie

Guguştiucul (Streptopelia decaocto)16. 27 8015 august-28 
februarie

Conf cotă
recoltă
Conf
cotă recoltă

Ierunca (Bonasa bonasia)17. 150 35015 septembrie-30 
noiembrie
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no 15Lişiţa (Fulica atra) 2718. 1 septembrie-10 
februarie

80 20Porumbelul gulerat (Columba palumhus) 2719. 1 septembrie-10 
februarie

110 320. Porumbelul-de-scorbură (Columba oenas) 551 septembrie-10 
februarie

220 Conf
cotă recoltă

Poîâmichea (Perdix perdix) 5521. 15 septembrie-31 
decembrie

Prepeliţa (Coiumix cotumix) 27 80 2522. 15 august-31 
octombrie

11023. Raţa mare (Anas platyrhynchos) 55 101 septembrie-lS 
februarie

24. 110 10Raţa mică (Anas crecca) 551 septembrie-10 
februarie

Raţa fluierătoare (Anas penelope) no25. 55 215 august-15 
februarie

26. Raţa-cu-cap-castaniu (Aythyaferina) 55 110 115 august-15 
februarie

27. Raţa moţată (Aythya fuligula) 55 110 0.15 septembrie-10 
februarie

28. Raţa pestriţă (Anas strepera) no55 215 august-15 
februarie

29. Raţa sunătoare (Bucephala clangula) 11055 115 august-15 
februarie

30. Raţa lingurar (Anas clypeata) 55 110 215 august-15 
februarie

31. Raţa suliţar (Anas acuta) 65 130 215 august-31 
ianuarie

32. Raţa cârâitoare (Anas querquedula) 65 130 11 septembrie-10 
februarie

33. Raţa-cu-cap negru (Aythya marila) 65 130 O15 august-15 
februarie

Sitarul-de-pădure (Scolopax rusticola)54, 55 110 31 septembrie-28 
februarie

35. Stăncuţa (Corvus monedula) 10 iulie-20 martie 27 75 Conf. cotă 
recoltă

36. Sturzul-de-văsc (Turdus viscivorus) 27 75 201 septembrie-28 
februarie

37. Sturzul cântător (Turdus philomelos) 27 75 101 septembrie-28 
februarie

38. Sturzuî-viilor (Turdus iliacus) 27 75 201 septembrie-28 
februarie

39. Turturica (StreptopeUa ţurţur) 27 75 2015 august-30 
septembrie


