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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE

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

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Art.L- 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, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), literele f) şi w) vor 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 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. Administratorul poate stabili, ori de câte ori 
este nevoie, cote de recoltă suplimentare pentru speciile din anexa nr.l, cote de 

recoltă care vor fi aprobate în conformitate cu procedura stabilită prin Ordin al 
ministrului mediului, apelor şi pădurilor;

w) stabileşte modelul-cadru al acordului de colaborare între gestionarul 
fondului cinegetic^ şi" unităţile administratîv-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 la anexa nr. 1, realizarea cotei de recoltă, asigurarea
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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 domestice.”

2. La articolul 13 alineatul (2), literele a) şi b) vor avea următorul
cuprins:

„a) pentru pagubele produse în ariile naturale protejate, neincluse în 

fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este permisă - de către autoritatea 

publică centrală pentru protecţia mediului, din bugetul aprobat cu această 

destinaţie;
b) pentru pagubele produse în fondurile cinegetice sau în afara acestora, 

atât în extravilan, cât şi în intravilan, de către autoritatea publică centrală care 

răspunde de vânătoare, prin structurile sale teritoriale, din bugetul aprobat cu 

această destinaţie. După plata despăgubirilor, în termen de 6 luni, autoritatea 

publică centrală care răspunde de vânătoare se îndreaptă, pentru recuperarea 

prejudiciului cauzat prin suportarea acestor despăgubiri, împotriva gestionarului 
faunei cinegetice de pe cuprinsul fondurilor cinegetice în cauză care a produs 

paguba, dacă gestionarul nu şi-a îndeplinit obligaţiile pentru prevenirea pagubelor, 
astfel cum acestea sunt prevăzute la alin.(3).”

3. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Despăgubirile pentru pagubele produse în fondurile cinegetice sau în 

afara acestora, atât în extravilan, cât şi în intravilan, de exemplare din speciile de 

faună cinegetică cuprinse în anexa nr.l, rămân în sarcina autorităţii publice 

centrale care răspunde de vânătoare, în situaţiile în care sunt îndeplinite în mod 

cumulativ următoarele condiţii:
a) gestionarul şi-a realizat cota de recoltă pe sezonul încheiat şi a 

asigurat hrană complementară şi apă, după caz;
b) gestionarul a efectuat cel puţin două 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;

c) utilizatorul terenului agricol recoltează culturile agricole până la 

data de 15 ianuarie a anului următor, cu excepţia pachetelor de agromediu.”
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4. La articolul 15 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
„a) 72% din tarif, proprietarilor culturilor;”

5, La articolul 15, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) Plata se face de către gestionar, la solicitarea persoanelor fizice şi/sau 

juridice care fac dovada proprietăţii culturilor.”

Art.IL- Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2022.

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 aduse prin 

prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă numerotare.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 

11 octombrie 2021, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din 

Constituţia României, republicată.
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