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RAPORT COMUN SUPLIMENTAR

asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006, ca urmare a cererii de reexaminare formulată de Preşedintele

României {L180/2021]

în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (2) din Regulamentul Senatului, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare. Comisia pentru mediu şi Comisia pentru ape, poduri, 

pescuit şi fond cinegetic, în adresa L 180/2021, din data de 14.03.2022, au fost sesizate de 

către Biroul Permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului comun 

asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 

cinegetic nr.407/2006, ca urmare a Cererii de reexaminare formulată de Preşedintele 

României.

în temeiul art. 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, în şedinţa din 4 aprilie 2022, plenul Senatului a hotărât trimiterea 

către Comisia pentru mediu şi Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic, spre 

reexaminare, a Legii pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 

nr.407/2006 (L180/20211-reexaminare la solicitarea Preşedintelui României), în vederea 

întocmirii unui raport comun suplimentar.

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

instituie noi reguli privind vânarea păsărilor migratoare şi condiţiile pentru dobândirea 

permisului de vânătoare permanent. în ceea ce priveşte speciile de păsări admise la 

vânătoare, noua reglementare înlocuieşte stabilirea cotei de recoltă de către administrator, şi 

aprobată ulterior de gestionarul fondului de vânătoare, cu o cotă de recoltă stabilită prin lege



şi care reprezintă numărul maxim de exemplare de păsări care pot fi vânate într-o zi de către 

un vânător.

în data de 28.06.2021, acest act normativ a fost adoptat de Senat în condiţiile art.75 

alin.(2) teza a Ill-a din Constituţia României, republicată.

în data de 09.11.2021, legea a fost adoptată de Camera Deputaţilor, în calitate de 

Cameră decizională si trimisă la promulgare.

în data de 10.03.2022, în temeiul art.77 alin. [2] din Constituţie, Preşedintele României 

a formulat o Cerere de reexaminare prin care apreciază că soluţia legislativă prevăzută la pct.3 

din legea supusă reexaminării trebuie raportată şi la dimensiunea de ocrotire a faunei a 

activităţii de vânătoare, în sensul asigurării, pe termen lung, a echilibrului între specii şi 

conservarea biodiversităţii, care să permit menţinerea populaţiilor speciilor la un nivel 

satisfăcător de conservare.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi a

transmis aviz favorabil la legea trimisă la promulgare.

Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală a transmis 

aviz favorabil asupra legii în forma trimisă la promulgare şi respingerea cererii de 

reexaminare a Preşedintelui României.

Comisia pentru învăţământ a transmis aviz favorabil cererii de reexaminare, 
în conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare. Ia dezbaterea legii a participat din partea Ministerului 

Mediului, Apelor şi Pădurilor, domnul Bogdan BĂLĂNIŞCU, secretar de stat.

în şedinţa comună, din 12 aprilie 2022, membrii Comisiei pentru mediu precum şi 

cei ai Comisiei pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic au analizat Legea în forma trimisă 

la promulgare şi Cererea de reexaminare şi au hotărât, cu majoritate de voturi ale 

membrilor prezenţi, să admită un raport suplimentar comun de admitere asupra legii 

trimisă la promulgare şi respingerea cererii de reexaminare formulată de Preşedintele 

României.

în consecinţă. Comisia pentru mediu şi Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond 

cinegetic supun spre dezbatere şi adoptare. Plenului Senatului, un raport suplimentar 

comun de admitere asupra iegii trimisă la promulgare şi respingerea cererii de 

reexaminare formulată de Preşedintele României.
în raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor ordinare 

şi urmează a fi supusă votului plenului Senatului, în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2] 

din Constituţia României, republicată.



Potrivit art.75 alin.[l] din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(7) pct.l 

din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este primă Cameră sesizată.
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