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servicii	specifice		
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Nr.	4c‐27/812 
 

	 	 	
	

	

	

BIROUL	PERMANENT	
AL	

CAMEREI	DEPUTAȚILOR	
	

În	 	 conformitate	 cu	 prevederile	 Regulamentului	 Camerei	 Deputaților,	
republicat,	cu	modificările	și	completările	ulterioare,	vă	înaintăm,	alăturat	 	Raportul	
comun	asupra	propunerii	legislative	pentru	modificarea	și	completarea	Legii	vânătorii	
și	 a	 protecției	 fondului	 cinegetic	 nr.	 407/2006,	 transmisă	 spre	 dezbatere	 în	 fond,		
Comisiei	 pentru	 agricultură,	 silvicultură,	 industrie	 alimentară	 și	 servicii	 specifice	 și	
Comisiei	 pentru	 mediu	 și	 echilibru	 ecologic	 cu	 adresa	 nr.	 Plx	 432/2017	 din	 6	
noiembrie	 2017	 și	 înregistrat	 cu	 	 nr.	 4c‐4/543/07.11.2017,	 respectiv	 4c‐
27/812/07.11.2017.	

În	raport	de	obiectul	și	conținutul	său,	proiectul	de	lege	face	parte	din	categoria	
legilor	ordinare.	
	

	

	

PREȘEDINTE,	

Alexandru	STĂNESCU	

PREȘEDINTE,	

Ion	CUPĂ	
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silvicultură,	industrie	alimentară	și	
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Nr.	4c‐4/246	

Comisia	pentru	mediu	și	echilibru	
ecologic	

	
București,	16.04.2018	

Nr.	4c‐27/812	
	

RAPORT	COMUN	
asupra	propunerii	legislative	pentru	modificarea	și	completarea		
Legii	vânătorii	și	a	protecției	fondului	cinegetic	nr.	407/2006		

(Plx.	432/2017)	
În	 conformitate	 cu	prevederile	 art.	 95	din	Regulamentul	 Camerei	Deputaţilor,	

republicat,	 cu	 modificările	 și	 completările	 ulterioare,	 Comisia	 	 pentru	 agricultură,	
silvicultură,	 industrie	 alimentară	 şi	 servicii	 specifice	 și	 Comisia	 pentru	 mediu	 și	
echilibru	ecologic	au	 fost	 sesizate,	 spre	dezbatere	 în	 	 fond,	cu	propunerea	 legislativă	
pentru	modificarea	 și	completarea	Legii	vânătorii	 și	a	protecției	 fondului	cinegetic	nr.	
407/2006,	 transmisă	cu	adresa	nr.	Plx	432	din	6	noiembrie	2017,	 înregistrată	cu	nr.	
4c‐4/543/07.11.2017,	respectiv	4c‐27/812/07.11.2017.	

Senatul,	în	calitate	de	primă	Cameră	sesizată,	a	respins	propunerea	legislativă	
în	şedinţa	din	31	octombrie		2017.	

Conform	dispozițiilor	art.	76	alin.(2)	din	Constituţia	României,	republicată	şi	ale	
art.	 92	 alin.	 (9)	 pct.	 1	 din	 Regulamentul	 Camerei	 Deputaţilor,	 republicat,	 cu	
modificările	și	completările	ulterioare,	Camera	Deputaţilor	este	Cameră	decizională.	

Consiliul	 Legislativ	 a	 avizat	 favorabil	 	 propunerea	 legislativă	 conform	
avizului	nr.	559/17.07.2017.	

Guvernul,	prin	punctul	de	vedere	înregistrat	cu	nr.	1643/DPSG/20.10.2017,	nu	
susține	adoptarea	propunerii	legislative.	

Propunerea	 legislativă	 are	 ca	 obiect	 de	 reglementare	 modificarea	 şi	
completarea	art.23	din	Legea	vânătorii	și	a	protecției	fondului	cinegetic	nr.407/2006,	
cu	 modificările	 și	 completările	 ulteriore,	 în	 vederea	 stabilirii	 de	 către	 autorităţile	
publice	 locale,	 după	 consultarea	gestionarilor	 faunei	 cinegetice	 şi	 a	 reprezentanţilor	
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fermierilor,	 a	numărului	de	câini	 care	 însoţesc	 turmele	 sau	 care	 sunt	 folosiţi	pentru	
paza	stânelor.	

În	 conformitate	 cu	 prevederile	 art.61	 şi	 art.63	 din	 Regulamentul	 Camerei	
Deputaţilor,	 republicat,	 cu	 modificările	 și	 completările	 ulterioare,	 Comisia	 pentru	
mediu	 şi	 echilibru	 ecologic	 și	 Comisia	 pentru	 agricultură	 silvicultură,	 industrie	
alimentară	şi	servicii	specifice	au	examinat	propunerea	legislativă	sus‐menţionată	 în	
şedinţe	separate.	

Membrii	Comisiei	pentru	mediu	 şi	 echilibru	ecologic	 au	examinat	propunerea	
legislativă	 în	 şedinţa	 din	 data	 de	 13	 februarie	 2017.	 La	 lucrările	 Comisiei	 pentru	
mediu	şi	echilibru	ecologic	și‐au	înregistrat	prezența	un	număr	de	13	deputați.	

Comisia	 pentru	 agricultură,	 silvicultură,	 industrie	 alimentară	 şi	 servicii	
specifice	a	dezbătut	proiectul	de	lege	în	şedinţa	din	data	de	11	aprilie	2018.	Din	totalul	
de	 25	 de	 membri	 ai	 Comisiei	 pentru	 agricultură,	 au	 fost	 prezenţi	 la	 dezbatere	 20		
deputaţi.	

La	 dezbaterea	 proiectului	 de	 lege	 a	 participat	 ca	 invitat,	 în	 conformitate	 cu	
prevederile	art.	55	din	Regulamentul	Camerei	Deputaţilor,	republicat,	cu	modificările	
și	 completările	 ulterioare,	 domnul	 Ilie	 Covrig,	 secretar	 de	 stat	 în	 cadrul	 Ministerul	
Apelor	 și	 Pădurilor	 și	 domnul	 	 Dănuț	 Iacob,	 director	 în	 cadrul	Ministerul	 Apelor	 și	
Pădurilor.	

În	 urma	 examinării	 propunerii	 legislative	 şi	 a	 opiniilor	 examinate,	 membrii	
celor	două	comisii	sesizate	în	fond	au	hotărât,	cu	 	majoritate	de	voturi,	să	propună	
plenului	 Camerei	 Deputaților	 respingerea	 propunerii	 legislative	 pentru	
modificarea	și	completarea	Legii	vânătorii	și	a	protecției	fondului	cinegetic	nr.	
407/2006,		din	următorul	motiv:	 	

‐	 modificările	 propuse	 prin	 prezentul	 proiect	 de	 lege	 vor	 face	 obiectul	 de	
reglementare	la	raportul	comun	al	PLx.	126/2018.	

Proiectul	de	lege	face	parte	din	categoria	legilor	ordinare.	
	

PREȘEDINTE,	
Alexandru	STĂNESCU					

	
																																							

PREȘEDINTE,	
Ion	CUPĂ	

SECRETAR,  
Dan	CIOCAN																											

	

SECRETAR,	
Petru	FARAGO																								

Consilier	parlamentar,	
dr.	Gabriela	Amalia	Ciurea	

Consilier	parlamentar,	
Alina	Alexandriuc	
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