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Către, 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

                     Domnului Președinte George-Cătălin STÂNGĂ 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, vă înaintăm alăturat Raportul preliminar asupra 

proiectului de Lege pentru abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr.1, precum şi pentru 

completarea Anexei nr.2 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 

nr.407/2006, transmis spre dezbatere în fond Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și servicii specifice și Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 

prin adresa cu nr. PLx. 629/2019 din 02 decembrie 2019. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

PREȘEDINTE, 

Florin-Ionuț BARBU  

 

 

 

 

mihaela.stan
Conform cu originalul
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Comisia pentru agricultură, silvicultură,  

industrie alimentară și servicii specifice  

            București, 18.04.2022 

                           Nr. 4c-5/243 

 

RAPORT PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege pentru abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr.1, 

precum şi pentru completarea Anexei nr.2 din Legea vânătorii şi a protecţiei 

fondului cinegetic nr.407/2006 

(PLx. 629/2019)  

 

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 şi echilibru 

ecologic au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru abrogarea 

pct.6 de la litera B din Anexa nr.1, precum şi pentru completarea Anexei nr.2 din 

Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, transmis cu adresa nr. 

PLx. 629/2019 din 02 decembrie 2019 și înregistrat la Comisia pentru agricultură sub nr. 

4c-5/582/03.12.2019.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege tacit, în 

condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și propuneri,  

conform avizului nr. 617/19.07.2019. 

Pentru elaborarea avizului a fost sesizată Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.407/2006, în vederea protejării speciei ciocârlia de câmp.  

În conformitate cu prevederile art.62 şi art.64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
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agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și Comisia pentru mediu 

şi echilibru ecologic au examinat proiectul de lege în ședințe separate.  

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a 

dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 12 aprilie 2022. 

La lucrările Comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

pentru agricultură au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru 

mediu şi echilibru ecologic, un raport preliminar de respingere a proiectului de Lege 

pentru abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr.1, precum şi pentru completarea Anexei 

nr.2 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, întrucât în prezent 

nu este periclitată populația de ciocârlie de câmp.  

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREȘEDINTE  SECRETAR 

Florin-Ionuț BARBU  Constantin BÎRCĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, Anton Păștinaru 

  

Consilier parlamentar, Mihaela Stan   

 

 


