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În conformitate cu  prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, au fost 
sesizate spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.407/2006  vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, transmisă cu adresa nr. Pl-x 
585 din 9 noiembrie 2010, înregistrată la Comisia pentru agricultură sub nr.24/711 din 
11 noiembrie 2010, respectiv la  Comisia juridică sub nr. 31/949 din 11 noiembrie 2010. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Camera Deputaţilor  este  Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 
şedinţa din data de 11 octombrie 2010. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr. 477 din 21 aprilie 2010. 

Guvernul, prin adresa nr. 40 din 10 ianuarie 2011, nu  susţine adoptarea acestei 
iniţiative legislative. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare abrogarea 
lit.c) a art.8 alin.(1) lit.A din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece se consideră că aceste 
dispoziţii avantajează asociaţiile de vânătoare în detrimentul statului şi al proprietarilor 
de terenuri. 

Comisia pentru administraţie publică a transmis, prin adresa cu nr. 26/1692 din 
30 noiembrie 2010, un aviza negativ al propunerii legislative. 

Comisiile au dezbătut propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.407/2006  vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic în şedinţe separate, Comisia 
pentru agricultură în data de 21 martie 2013 iar Comisia juridică în data de                  
23 noiembrie 2010. 
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La dezbaterile Comisiei pentru agricultură au fost prezenţi 30 deputaţi din totalul 
de 32 membri ai Comisiei iar la lucrările Comisiei juridice au fost prezenţi 24 deputaţi 
din totalul de 27 membri ai Comisiei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru agricultură, în unanimitate de 
voturi, şi cu majoritate de voturi membrii Comisiei juridice, au hotărât să propună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Raportul de respingere a 
propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.407/2006  vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic, întrucât articolul 8 din legea sus menţionată, referitor la atribuirea 
dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare a fost modificat de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.102/2010 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 
 
                  PREŞEDINTE,                                         PREŞEDINTE, 
             Liviu Bogdan CIUCĂ                                  Nini SĂPUNARU       
 
 
                          
                                                                                            

SECRETAR,            SECRETAR, 
         Theodor-Cătălin NICOLESCU       Costel ŞOPTICĂ 
  
 
 
 
 
 
   Consilier parlamentar,     Consilier parlamentar, 
         Ioana Goţa                                                                                     Iuliana Fuiorea   
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