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PROCES VERBAL 

din data de 11, 12 şi 13 octombrie 2016 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 11, 
12 şi 13 octombrie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 11 octombrie 
a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 16 membri ai comisiei, fiind 
absent domnul deputat Mihăilă Ioan (UNPR).  

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din zilele de 12 şi 13 
octombrie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 16 membri ai 
comisiei, fiind absenţi: domnul deputat Mihăilă Ioan(UNPR) şi domnul deputat 
Molnar Zsolt(UDMR). 

În date de 11 octombrie a.c. a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru mediu 
şi echilibru ecologic cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice.  

La şedinţa din data de 11 octombrie a.c. au participat în calitate de invitaţi: 
doamna Erika Stanciu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor şi domnul Dan Achim, director în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor.  

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele Comisie pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice.  

Pe ordinea de zi a şedinței comune din data de 11 octombrie a.c. au figurat 
următoarele proiecte: 

SESIZĂRI ÎN FOND  

1. Pl-x 890/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idl=1&idc=4�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idl=1&idc=4�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=187&cam=2&leg=2012�


2. Pl-x 103/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/20064 

3. Pl-x 832/2015 Proiect de Lege privind modificarea art.49 din Legea vânătorii 
şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

4. Pl-x 211/2015 Proiect de Lege privind completarea art.39 din Legea vânătorii 
şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

5. Pl-x 69/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.60/2015 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) şi k) 
din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 890/2015).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea literelor m) şi p) ale 
alineatului (1) ale articolului 42 din Legea nr. 407/2006 în sensul instituirii ca 
infracţiune, folosirea la vânătoare a dispozitivelor  interzise  de prevederile Legii 
nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată.  

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
lege, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Supus dezbaterilor 
proiectul de lege  a fost respins cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 103/2016).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.407/2006 a 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare 
în sensul modificării definiţiei pentru „vânător”. De asemenea se propune 
eliminarea dispoziţiei potrivit căreia pentru a practica vânătoarea, nu trebuie ca 
vânătorii să fie obligatoriu membru al unei organizaţii vânătoreşti.  

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
lege, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Supus dezbaterilor 
proiectul de lege  a fost amânat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind modificarea 
art.49 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 
832/2015).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea şi în competenţa 
poliţiştilor de frontieră a constatării contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 
407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic. 



S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
lege, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Supus dezbaterilor 
proiectul de lege  a fost respins cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind completarea 
art.39 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 
211/2015).  

Proiectul de lege are ca obiect modificarea art. 39,din Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea creării cadrului normativ necesar pentru desfăşurarea 
competiţiilor sportive avizate de federaţiile naţionale de resort. 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
lege, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Supus dezbaterilor 
proiectul de lege  a fost respins cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2015 pentru suspendarea prevederilor 
art.23 alin.(1) lit.c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006 (PL-x 69/2016). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare suspendarea aplicării prevederilor 
art.23 alin.(1) lit.c) şi k) referitoare la interzicerea „păşunatului animalelor 
domestice în terenul agricol între 6 decembrie şi 24 aprilie” şi la interzicerea 
permiterii „însoţirii turmelor şi cirezilor de către câini însoţitori al căror număr este 
mai mare de 3 în zona de munte, de 2 în zona de deal şi de 1 la câmpie; în acest 
număr se includ şi câinii care asigură paza stânei” 

S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de 
lege, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Supus dezbaterilor 
proiectul de lege  a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

După finalizarea şedinţei comune, dezbaterea  asupra  proiectului de Lege pentru 
modificarea art.8 alin.(1) lit.n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 
pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-
2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole 
şi alte forme de asociere în agricultură (PLx 371/2016) ,cu care Comisia pentru 
mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată pentru aviz, a fost amânată. 



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea lit.n) a alin.(1) al 
art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015, în sensul introducerii în 
normă a sintagmei „utilizare legală” în loc de termenul „utilizare”. 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ a avizat negativ proiectul de lege.  

Lucrările Comisiei din zilele de 12 şi 13 octombrie a.c. s-au desfăşurat în cadrul 
grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor 
documente înregistrate la Comisie.  

 

 

PREŞEDINTE,                                               SECRETAR, 
        Carmen Ileana Moldovan                                  Vasile-Daniel Suciu 


