
1

Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Comisia pentru mediu şi
echilibru ecologic

Comisia pentru
agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi
servicii specifice

Bucureşti, 05.05.2020

BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru

modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic

nr.407/2006 şi pentru completarea anexei nr.5C la Ordonanaţa de urgenţă a

Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, trimis Comisiei pentru mediu şi

echilibru ecologic și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi

servicii specifice pentru examinare pe fond, cu adresa nr.PL-x.642 din data de 4

decembrie 2019.

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,

Ion CUPĂ Alexandru STĂNESCU
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Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Comisia pentru mediu şi
echilibru ecologic

Comisia pentru
agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi
servicii specifice

Bucureşti, 05.04.2020

RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii

vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 şi pentru

completarea anexei nr.5C la Ordonanaţa de urgenţă a Guvernului

nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic și Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în
fond, în procedură obișnuită, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 şi
pentru completarea anexei nr.5 la Ordonanaţa de urgenţă a Guvernului
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, trimis Comisiei pentru mediu și echilibru
ecologic si Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice pentru examinare pe fond, cu adresa nr. PLx. 642 din 4 decembrie 2019.

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în
ședința din 2 decembrie 2019.

Conform prevederilor art. 76 alin.(2) din Constituţia României, republicată şi
ale art.91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera
Deputaţilor este Cameră Decizională.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, precum şi completarea
Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.57/2007. Intervenţiile legislative vizează, astfel
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cum rezultă din cuprinsul expunerii de motive, permiterea vânării cormoranului mare în
România, în scopul „creării unui echilibru stabil între populaţiile de cormorani mari
aflate pe teritoriul său şi sectorul pescăresc, astfel încât să se poată asigura protecţia
unei populaţii de cormoran mare, în deplin cu resursele acvatice vii şi sustenabilitatea
activităţilor productive din acvacultura românească”.

La întocmirea prezentului raport, Comisiile au avut în vedere avizul favorabil al
Consiliului Economic și Social (nr.5433/22.10.2019) și avizul favorabil al Consiliului
Legislativ (nr.926/05.11.2019).

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, comisiile sesizate în fond au examinat proiectul de Lege, sus
menţionat, în şedinţe separate.

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii
specifice au examinat proiectul de Lege în şedinţa din 28 aprilie 2020. Membrii
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost prezenți la
ședința comisiei conform listei de prezență.

Membrii Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic au examinat proiectul de
Lege în şedinţa din 5 mai 2020. Membrii Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic au
fost prezenți la sedinta comisiei conform listei de prezență.

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor
doua comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
nr.407/2006 şi pentru completarea anexei nr.5C la Ordonanaţa de urgenţă a
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu amendamentele admise redate în
anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,

Ion CUPĂ Alexandru STĂNESCU

SECRETAR, SECRETAR

Petru FARAGO Dan CIOCAN

Consilier parlamentar, Andreea Negulescu Sef serviciu Anton Păștinaru
Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc Consilier parlamentar, dr. Gabriela Amalia Ciurea
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Anexa

AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterilor Comisia pentru agricultură propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Text
Legea vânătorii și a
protecției fondului

cinegetic nr. 407/2006

Text Senat Text propus
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelo

r

0 1 2 3 4
1. LEGE

pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției
fondului cinegetic nr. 407/2006 și pentru completarea anexei nr.5 C la
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice

Nemodificat

2. Art.I.- Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.944 din 22
noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:

Nemodificat

3. 1. La anexa nr.1, litera B. „Păsări”, după punctul 9 se introduce
un nou punct, pct.9¹, cu următorul cuprins:

Denumirea speciei Perioada de vanatoare Valoarea de despăgubire
( în euro) în perioada

admisă interzisă
………………………………………………………………………………………….
B. Păsări
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………
91.Cormoranul mare
(Phalacrocorax carbo

sinensis)
1 septembrie- 28 februarie 80 270

Nemodificat
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4. 34. Cormoranul mare
(Phalacrocorax carbo)

2. La anexa nr.2 litera B, numărul curent 34 se abrogă.

2. La anexa nr.2 litera B,
punctul 34 se abrogă.

5. Art.II.- La anexa nr.5 C din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr.49/2014, cu modificările și completările ulterioare, după poziția
PASERIFORMES se introduce o nouă poziție, cu următorul cuprins:
„PELECARCIFORMES
Phalacrocoracidae
-Phalacrocorax carbo sinensis (Cormoranul mare)”

La anexa nr.5C din
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2007
privind regimul ariilor
naturale protejate,
conservarea habitatelor
naturale, a florei și faunei
sălbatice, publicată în
Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.442
din 29 iunie 2007, aprobată
cu modificări și completări
prin Legea nr.49/2011, cu
modificările și completările
ulterioare, după poziția
PASERIFORMES se
introduce o nouă poziție, cu
următorul cuprins:

„PELECANIFORMIS
Phalacrocoracidae
-Phalacrocorax carbo
sinensis (Cormoranul
mare)”
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