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RAPORT
la

Propunerea legislativă pentru modificarea şi compietarea Legii 

nr.407/2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
(L383/2021)

în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare. Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi 
fond cinegetic, prin adresa L383/2021, din data de 01.09,2021, a fost sesizată de 

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

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.407/2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, iniţiată de; Alexandru 

Victoria-Violeta - deputat PNL; Burciu Cristina - deputat PNL; Burduja Sebastian- 

loan - deputat PNL; Calista Mara-Daniela - deputat PNL; Căuş Vasile-Aurel - deputat 

PNL; Cruşoveanu Marian - deputat PNL; Cupşa loan - deputat PNL; Dumitru Florian- 

Emil - deputat PNL; Fădor Angelica - deputat PNL; Făgărăşian Valentin-llie - deputat 

PNL; Gudu Micbael - deputat PNL; Hărătău Elena - deputat PNL; Horga Maria- 

Gabriela - deputat PNL; Kiss Jânos - deputat PNL; Marşalic laro Norbert - deputat 

PNL; Miuţescu Gheorghe-Adrian - deputat PNL; Moisin Radu-Marin - deputat PNL; 

Moldovan Sorin-Dan - deputat PNL; Molnar Ervin - deputat PNL; Muraru lulian- 

Alexandru - deputat PNL; Năcuţă Sorin - deputat PNL; Pecingină Gheorghe - deputat 

PNL; Roman Florin-Claudiu - deputat PNL; Rujan Dumitru - deputat PNL; Sărmaş 

loan-Sabin - deputat PNL; Şişcu George - deputat PNL; Şoptică Costel - deputat PNL;
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Stănescu Vetuţa - deputat PNL; Stoian Maria - deputat PNL; Tănase Antonel - 

deputat PNL; Vecerdi Cristina-Agnes - deputat PNL.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea unui cadru 

normativ favorabil pentru stabilirea mecanismului de suportare a despăgubirilor 

pentru pagubele realizate de animalele ce formează fondul cinegetic şi pentru 

culturile agricole afectate în mare măsură de diverşi dăunători.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea şi a transmis un aviz favorabil, cu 

observaţii şi propuneri.

Consiliul Economic şi Social a transmis un aviz favorabil.
Comisia pentru mediu a transmis un aviz negativ.
Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală a 

transmis un aviz favorabil cu amendamente admise.
în şedinţa din 28 septembrie a.c, membrii Comisiei au analizat propunerea 

legislativă şi au hotărât, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenţi, întocmirea 

unui raport de admitere cu amendamente admise, cuprinse în Anexa care face 

parte integrantă din raport.
în consecinţă. Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic supune 

spre dezbatere şi adoptare. Plenului Senatului, raportul de admitere cu 

amendamente admise şi propunerea legislativă.
în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare şi urmează a fi adoptată, 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. A
Preşedinte,

Senator Liviu Lucian MAZILII
Secretai /

Senator Vasile- Cristian ACHITEI
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Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic Anexa la Raportul nr. XXXni/77/28.09.2021

AMENDAMENTE ADMISE
la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr,407/2006

vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 

CL383/2021)

Text propunere legislativă Amendamente admiseText lege iniţială MotivareNr.
crt.

Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii 
nr.407/2006 vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic
fL383/2021)

Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr. 

407/2006

Titlul legii: Titlul legii se modifică şi va avea 

următorul cuprins:
Conform

observaţiilor
Consiliului
Legislativ

1.

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.407/2006 

vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic

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

Articolul unic se modifică şi 
devine Art.I.:

Conform
observaţiilor
Consiliului
Legislativ

2.

Art. unic. Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.

Artl. Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr. 407/2006,
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407 din 2006, publicată în 
Monitorul Oficial al României, nr. 
944 din 22 noiembrie 2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare se modifică şi să se 
completează după cum urmează:

publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 944 din 22 
noiembrie 2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează:

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

3.
Art6 (1)
Principalele atribuţii ale 
administratorului faunei 
cinegetice sunt următoarele:

f) stabileşte şi aprobă anual, 
până la data de 15 aprilie 
pentru specia căprior şi până la 
15 mai pentru celelalte specii 
admise la vânătoare, cu avizul 
autorităţii publice centrale 
care răspunde de protecţia 
mediului, cotele derecoltă 
pentru speciile din anexa nr. 1, 
care devin obligatoriu de 
realizat, fără alte avize, 
acorduri sau autorizări 
suplimentare;

f) stabileşte si aprobă anual, până 
la data de 15 aprilie pentru 
specia căprior şi până la 15 mai 
pentru celelalte specii admise la 
vânătoare, cu avizul autorităţii 
publice centrale care răspunde 
de protecţia mediului, cotele de 
recoltă pentru speciile din anexa 
nr. 1, care devin obligatoriu de 
realizat, fără alte avize, acorduri 
sau autorizări suplimentare. 
Administratorul poate stabili, 
ori de cate ori este nevoie/cote 
de recoltă suplimentare 
pentru speciile din anexa nr. 1, 
cote de recoltă care vor fi 
aprobate în conformitate cu

Text nemodificat
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procedura stabilită prin Ordin 
al Ministrului Mediului, Apelor 
şi Pădurilor.

La articolul 6 alineatul (1), litera 
w] se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

Corectare
eroare
materială

Art.64.
(1)

w) stabileşte modelul-cadru al 
acordului de colaborare între 
gestionarul fondului cinegetic şi 
unităţile administrativ-teritoriale de 
pe raza fondului cinegetic. Acest 
acord-cadru conţine în mod 
obligatoriu prevederi clare de 
colaborare şi informare periodică a 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de către gestionari cu privire la 
obligaţiile ce îi revin privind 
evaluarea populaţiilor din speciile de 
mamifere prevăzute în anexa nr. 1, 
realizarea cotei de recoltă, 
asigurarea hranei complementare, 
acţiunile de îndepărtare a faunei 
cinegetice la solicitarea utilizatorului 
terenurilor agricole, precum şi 
asupra situaţiilor în care se pot 
produce pagube proprietarilor de 
terenuri agricole sau animale

Amendament 
al Comisiei 
pentru 
Agricultură, 
Industrie 
Alimentară şi 
Dezvoltare 
Rurală şi 
adoptat de 
Comisia 
pentru ape, 
păduri,
pescuit şi 
fond cinegetic 
cu majoritate 
de voturi a 
senatorilor 
prezenţi.

w] stabileşte modelul-cadru al 
acordului de colaborare între 
gestionarul fondului cinegetic 
şi unităţile administrativ-
teritoriale de pe raza fondului 
cinegetic. Acest acord-cadru 
conţine în mod obligatoriu 
prevederi clare de colaborare 
şi informare periodică a
unităţilor administrativ-

j

teritoriale de către gestionari 
cu privire la obligaţiile ce îi 
revin privind evaluarea 
populaţiilor din speciile de 
mamifere prevăzute în anexa 
nr. 2, realizarea cotei de
recoltă, asigurarea hranei 
complementare, acţiunile de 
îndepărtare a faunei cinegetice 
Ia solicitarea utilizatorului
terenurilor agricole, precum şi
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domestice.asupra situaţiilor în care se pot 
produce pagube proprietarilor 
de terenuri agricole sau 
animale domestice.

2. La articolul 13, alineatul [2) se 
modifică si va avea următorul 
cuprins:

5. Art. 13

(2) Despăgubirile Text nemodîfîcat(2) Despăgubirile 
pagubele produse culturilor 
agricole, silvice şi animalelor 
domestice 
exemplarele din speciile de 
faună de interes cinegetic 
cuprinse în anexa nr. 1 se 
suportă după cum urmează:

pentru
pagubele produse culturilor 
agricole, silvice şi animalelor 
domestice de către exemplarele 
din speciile de faună de interes 
cinegetic cuprinse în anexa nr. 1 
se suportă după cum urmează:

pentru

de către

a) pentru pagubele produse în 
fondurile cinegetice şi în 
intravilan 
faunei cinegetice de pe 
cuprinsul fondurilor cinegetice 
în cauză, dacă acesta nu şi-a 
îndeplinit obligaţiile pentru 
prevenirea pagubelor;

a] pentru pagubele produse în 
ariile
neincluse în fonduri cinegetice 
sau în care vânătoarea nu este 

de către autoritatea

naturalede gestionarul protejate,

permisa
publică centrală pentru protecţia 
mediului, din bugetul aprobat cu 
această destinaţie;

b) pentru pagubele produse în 
ariile naturale protejate, 
neincluse în fonduri cinegetice bl pentru pagubele produse în
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fondurile cinegetice sau în afara 
acestora, atât în extravilan, cat şi 
în intravilan, de către autoritatea 
publică centrală care răspunde 
de vânătoare, prin structurile 
sale teritoriale, din bugetul 
aprobat cu aceasta destinaţie. 
După plata despăgubirilor, în 
termen de 6 luni, autoritatea 
publică centrală care răspunde 
de vânătoare se îndreaptă, 
pentru 
prejudiciului 
suportarea 
despăgubiri, 
gestionarului faunei cinegetice 
de pe cuprinsul fondurilor 
cinegetice in cauza care a 
produs
gestionarul nu şi-a îndeplinit 
obligaţiile pentru prevenirea 
pagubelor, astfel cum acestea 
sunt prevăzute la alin. (3).

sau în care vânătoarea nu este 
admisă - de autoritatea publică 
centrală pentru protecţia 
mediului, din bugetul aprobat 
cu această destinaţie.

recuperarea 
cauzat prin 

acestor
împotriva

dacăpaguba,

La art. 13, alin. (3) se modifică şi 
va avea următorul cuprins;

Amendament 
al Comisiei 
pentru 
Agricultură, 
Industrie 
Alimentară şi

Art. 13, alin. (3], se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

Art 136.

Despăgubirile pentru 
pagubele produse în fondurile

Text nemodifîcat(3)(3) Pentru situaţiile în care 
gestionarul şi-a realizat cota de
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cinegetice sau în afara acestora, 
atât în extravilan, cât şi în 
intravilan, de exemplare din 
speciile de faună cinegetică 
cuprinse în anexa nr. 1, rămân în 
sarcina autorităţii publice 
centrale care răspunde de 
vânătoare, în situaţiile în care 
sunt îndeplinite în mod 
cumulativ următoarele condiţii:

Dezvoltare 
Rurală şi 
adoptat de 
Comisia 
pentru ape, 
păduri,
pescuit şi 
fond cinegetic 
cu majoritate 
de voturi a 
senatorilor 
prezenţi.

recoltă pe sezonul încheiat, a 
asigurat hrana complementară, 
apa, după caz, şi a efectuat 3 
acţiuni de îndepărtare a faunei 
cinegetice Ia solicitarea 
utilizatorului terenului agricol, 
iar proprietarul a recoltat 
cultura agricolă până pe 15 
decembrie a anului în curs, cu 
excepţia pachetelor de
agroraediu, despăgubirile 
pentru pagubele produse de 
exemplare din speciile de
faună cinegetică cuprinse în 
anexa nr. 1 se suportă de către 
autoritatea publică centrală
care răspunde de vânătoare, 
prin structurile teritoriale de 
specialitate, din bugetul 
aprobat cu această destinaţie.

a) gestionarul şi-a realizat cota 
de recoltă pe sezonul încheiat şi a 
asigurat hrană complementară şi 
apă, după caz;

Text nemodificat

b] gestionarul a efectuat cel 
puţin 2 acţiuni de îndepărtare a 
faunei cinegetice în perioada de 
răsărire a culturilor şi cel puţin 4 
acţiuni de îndepărtare a faunei 
cinegetice în perioada de 
recoltare a acestora, la solicitarea 
utilizatorului terenului agricol;

b) gestionarul a efectuat cel puţin 2 
acţiuni de îndepărtare a faunei 
cinegetice în perioada de răsărire a 
culturilor şi cel puţin 4 acţiuni de 
îndepărtare a faunei cinegetice în 
toată perioada de vegetaţie a 
acestora şi suplimentar, la 
solicitarea scrisă a utilizatorului 
terenului agricol;
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utilizatorul 
recoltează

terenului
culturile

c] Text nemodificat
agricol
agricole până la data de 15 
ianuarie a anului următor, cu 
excepţia 
agromediu.

pachetelor de

La articolul 15, alineatul (1) litera 

a) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:

Amendament 
al Comisiei 
pentru 
Agricultură, 
Industrie 
Alimentară şi 
Dezvoltare 
Rurală şi 
adoptat de 
Comisia 
pentru ape, 
păduri,
pescuit şi 
fond cinegetic 
cu majoritate 
de voturi a 
senatorilor 
prezenţi.

7.

Art. 15.
(1] în ;
cinegetice pentru care s-au 
încheiat 
gestionare a faunei de interes 
cinegetic, gestionarul asigură 
plata tarifului de gestionare 
după cjum urmează:
a] 72% din tarif, proprietarilor 
terenurilor;

b) 25% din tarif, bugetului de 
stat;

c) 3%' din tarif. Fondului 
pentru mediu;

d] unităţile de învăţământ de 
stat cu profil cinegetic şi 
unităţile de cercetare ştiinţifică 
de stat cu profil cinegetic care 
gestionează fonduri cinegetice

cazul fondurilor Text nemodificat

decontracte

a)72% din tarif, proprietarilor
culturilor;

b) Text nemodificat

c) Text nemodificat 

d}Text nemodificat
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sunt scutite de la plata tarifului 
de gestionare pentru cotele de 
25% şi 3%

La articolul 15 alineatul (5) se 

modifică şi va avea următorul 
cuprins:

Art.l5 Amendament 
al Comisiei 
pentru 
Agricultură, 
Industrie 
Alimentară şi 
Dezvoltare 
Rurală şi 
adoptat de 
Comisia 
pentru ape, 
păduri,
pescuit şi 
fond cinegetic 
cu majoritate 
de voturi a 
senatorilor 
prezenţi.

8.

(5) Plata se face de către 
gestionar, la solicitarea 
persoanelor fizice şi/sau 
juridice care fac dovada 
proprietăţii terenurilor, în 
condiţiile legii.

(5) Plata se face de către gestionar, la 

solicitarea persoanelor fizice şi/sau 

juridice care fac dovada proprietăţii
culturilor.
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4. Prezenta lege intră in 
vigoare Ia data de 
01.07.2022.

Punctul 4 devine Art. II. şi va avea 

următorul cuprins:

Art. II. -Prezenta lege intră în vigoare 

la data de 1 iulie 2022.

Conform
observaţiilor
Consiliului
Legislativ

9.

Se introduce un nou Articol, 
ART.III. care va avea următorul 
cuprins:

Conform
observaţiilor
Consiliului
Legislativ

IC

Art.III. - Legea vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic 

nr.407/2006, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.944 

din 22 noiembrie 2006, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, precum şi cu modificările 

şi completările din prezenta lege, va 

fi republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se textelor 

o nouă numerotare.

i
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