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AL 
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Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de 

Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr. 407/2006, trimis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice și Comisiei pentru mediu și 
echilibru ecologic, spre dezbatere pe fond cu adresa nr. Plx. 165 din 28 
martie 2018.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor organice. 
  
 

 
         PREŞEDINTE,                                            PREŞEDINTE, 
    Alexandru STĂNESCU                                       Ion CUPĂ 
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RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a 
protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege 
pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic 
nr. 407/2006, transmis cu adresa nr. PL.x165 din 28 martie 2018 şi 
înregistrat cu nr.4c-4/204/28.03.2018, respectiv cu nr.4c-
27/183/28.03.2018. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 26 martie  2018. 

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

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege conform 
avizului nr. 999/20.11.2017. 

Guvernul prin punctul de vedere nr. nr.3765/04.04.2018 susține 
adoptarea proiectului de lege cu observații. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.1 
lit. ad) și a art. 42 lit.o) din Legea vânătorii și a protecției fondului 
cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 
introducerii unor excepții referitoare la faptele care constituie acțiunea de 
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vânătoare și la cele care constituie infracțiunea de braconaj, ca urmare a 
completării Legii nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea 
Jandarmeriei Române, cu modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art.61 și art.63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi membrii Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat proiectul de lege  în 
şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege în şedința din 
11 aprilie 2018. Din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost 
prezenţi la dezbatere 20  deputaţi. 

Membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic au examinat 
proiectul de lege în ședința din 5 iunie 2018. La lucrările Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic și-au înregistrat prezența un număr de 12 
deputați, membri ai comisiei. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitați, în 
conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, domnul Ilie Covrig, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Apelor și Pădurilor și domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat în 
cadrul Ministerului  Agriculturii și Dezvoltării  Rurale. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor examinate, 
membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege 
întrucât  modificările propuse prin prezentul proiect de lege vor fi cuprinse 
ca amendamente în raportul comun la PLx. 126/2018. 
 Proiectul de lege  face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 PREŞEDINTE,                                         PREŞEDINTE, 
       Alexandru STĂNESCU                           Ion CUPĂ 
       
 
 
   SECRETAR,                                                 SECRETAR, 
          Dan CIOCAN                                             Petru FARAGO 
                    
 
 
                          
             Consilier parlamentar,                       Consilier parlamentar,    
                   Gabriela Ciurea                                                           Alina Alexandriuc                                       
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