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RAPORT PRELIMINAR   

asupra Propunerii legislative pentru abrogarea pct.2 de la litera A din Anexa nr. 1, pentru 
completarea Anexei nr.2, precum și pentru modificarea pct.5 din Anexa nr.3 din Legea 

vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 
(PLx.466/2019) 

       În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților,  Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă  pentru 
abrogarea pct.2 de la litera A din Anexa nr. 1, pentru completarea Anexei nr.2, precum și pentru 
modificarea pct.5 din anexa nr.3 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 
407/2006 transmisă cu adresa nr.Plx. 466/2019 și înregistrat cu nr.4c-5/489 din 15.10.2019. 
    Propunerea legislativă, potrivit art.75 alin.(1) și (3) din Constituția României, republicată, şi art. 
(92), alin.9. pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, este de competența decizională a 
Camerei Deputaților. 
    Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în ședința din 9 octombrie 2019. 
    La întocmirea raportului preliminar Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ înregistrat cu 
nr.618/19.07.2019, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social înregistrat cu nr. 
3595/09.07.2019, precum și punctul de vedere al Guvernului României înregistrat cu nr. 
1208/02.08.2019 de a nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.   
    Propunerea legislativă  are ca obiect de reglementare  modificarea și completarea Legii 
vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare , 
în vederea protejării speciei capra neagră (Rupicapra rupicapra).  
    În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au examinat propunerea 
legislativă sus menționată în ședința din 12 aprilie 2022.     
    La lucrările Comisiei membrii acesteia și-au înregistrat prezența conform listei de prezență. 
    În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice au hotărât  cu majoritate (înregistrându-se 4 voturi împotrivă)  respingerea  
propunerii legislative, deoarece  studiile privind evaluarea anuală a efectivelor de vânat din speciile 
admise la vânătoare, prevăzute în Anexa nr.1, se realizează de către gestionarii fondurilor 
cinegetice sub coordonarea gărzilor forestiere, pentru fiecare fond cinegetic, in conformitate cu 
prevederile din „Instrucțiunile tehnice de evaluare a efectivelor de vânat și de calcul al cotelor de 
recoltă” aprobate de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului. 
    În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 
             PREŞEDINTE,                                       SECRETAR                        

       Florin-Ionuț BARBU                                     Constantin BÎRCĂ                    
  
                 
 Consilier  parlamentar,  Ionela Ghiveciu                                                                


