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LEGE
pentru modiUcarea si completarea Legii nr. 407/2006 vanatorii si a protectiei fondului

cinegetic

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege;

Art. unic. Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407 din 2006, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificarile §i completarile 
ulterioare se modifica si sa se completeaza dupa cum urmeaza:

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

f) stabileste si aproba anual, pana la data de 15 aprilie pentru specia caprior si pana la 15 mai 
pentru celelalte speed admise la vanatoare, cu avizul autoritatii publice centrale care raspunde de 
protectia mediului, cotele de recolta pentru speciile din anexa nr. 1, care devin obligatoriu de 
realizat, fara alte avize, acorduri sau autorizari suplimentare. Administratorul poate stabili, ori de 
cate ori este nevoie, cote de recolta suplimentare pentru speciile din anexa nr. 1, cote de recolta 
care vor fi aprobate in conformitate cu procedura stabilita prin Ordin al Ministrului Mediului, 
Apelor si Padurilor.

2. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Despagubirile pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice §i 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 ariile naturale protejate, neincluse in fonduri cinegetice sau in care 
vanatoarea nu este permisa - de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, din 
bugetul aprobat cu aceasta destinatie;
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b) pentru pagubele produse in fondurile cinegetice sau Tn afara acestora, atat m extravilan, cat §i 
m intravilan, de catre autoritatea publica centrala care raspunde de vanatoare, prin structurile sale 
teritoriale, din bugetul aprobat cu aceasta destinajie. Dupa plata despagubirilor, in termen de 6 
luni, autoritatea publica centrala care raspunde de vanatoare se indreapta, pentru recuperarea 
prejudiciului cauzat prin suportarea acestor despagubiri, impotriva gestionarului faunei cinegetice 
de pe cuprinsul fondurilor cinegetice in cauza care a produs paguba, daca gestionarul nu §i-a 
indeplinit obliga^iile pentru prevenirea pagubelor, astfel cum acestea sunt prevazute la alin. (3).

3. La articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins;

(3) Despagubirile pentru pagubele produse in fondurile cinegetice sau in afara acestora, atat in 
extravilan, cat si in intravilan, de exemplare din speciile de fauna cinegetica cuprinse in anexa nr. 
1, raman in sarcina autoritatii publice centrale care raspunde de vanatoare, in situatiile in care 
sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) gestionarul si-a realizat cota de recolta pe sezonul incheiat si a asigurat hrana complementary 
si apa, dupa caz;

b) gestionarul a efectuat cel putin 2 actiuni de indepartare a faunei cinegetice in perioada de 
rasarire a culturilor si cel putin 4 de actiuni de indepartare a faunei cinegetice in perioada de 
recoltare a acestora, la solicitarea utilizatorului terenului agricol;

c) utilizatorul terenului agricol recolteaza culturile agricole pana la data de 15 ianuarie a anului 
urmator, cu exceptia pachetelor de agromediu.

4. Prezenta lege intra in vigoare la data de 01.07.2022.

Acest proiect de lege a fost adoptat de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 76 
din Constitutia Romaniei republicata.

Presedintele Camerei Deputatilor 

Ludovic Orban
Presedintele Senatului 

Anca Dragu
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