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In conformitate cu art.75 din Constituţia României şi cu art,89 din Regulamentul 
Senatului, vă înaintăm alăturat propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.

In numele iniţiatorilor:



CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL

la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii vânătorii şi 

a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006

EXPUNERE DE MOTIVE

1. Practica europeană nu prevede o limitare a vânării păsărilor migratoare 

admise la vânătoare. Acest lucru demonstrează că nu este nevoie de cote de recoltă 

la păsări migratoare a căror populaţie este stabila sau în creştere.

Legislaţia naţională transpune prevederile comunitare în ceea ce priveşte 

stabilirea unui sistem de protecţie (Directiva Păsări —art. 5) şi a mijloacelor şi 

metodelor de vânătoare pentru^’aceste specii (Directiva 92/43/CEE a Consiliului 

privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică- 

Anexa VI).

Directiva Păsări precizează următoarele:

„Datorită efectivului populaţiei, a distribuţiei geografice şi a ratei de 

reproducere pe întreg teritoriul Comunităţii, anumite specii pot face obiectul 

vânătorii, ceea ce constituie un tip acceptabil de exploatare, în măsura în care se 

stabilesc şi se respectă anumite limite, astfel de acţiuni de vânătoare trebuind să fie 

compatibile cu menţinerea populaţiei din speciile respective la un nivel 

satisfăcător. ((Directiva Păsări pct. 10 preambul)”

Metodologia de stabilire a cotelor de recoltă la aceste specii migratoare 

poate face în baza unor studii anuale privind efectivele existente pe teritoriul ţării, 

aşa cum este cazul speciilor sedentare.

nu se

Esenţial de reţinut este faptul că Ghidul de Vânătoare, elaborat de CE pentru 

punerea în aplicare a Directivei Păsări, stabileşte pentru statele UE metodologia de 

calcul a cotelor de recoltă, în conformitate cu art. 9 din Directiva Păsări, care este 

respectată întocmai de ţările comunitare la stabilirea cotelor de recoltă pentru 

aceste specii.

In mod concret, Ghidul precizat prevede:



„3.5.34 în vederea deteiminării unei cifre exacte a acestui prag, sunt posibile două 

abordări: > .
- cifra trebuie să fie mult mai mică, de cel puţin un ordin de mărime, decât cifrele ■
caracteristice pentru prelevările efectuate în conformitate cu articolul 7. . •

O cifră de 1% îndeplineşte această condiţie.
- prelevarea trebuie să aibă un efect neglijabil asupra dinamicii populaţiei speciilor 

în cauză, O cifră de 1% sau mai puţin îndeplineşte această condiţie deoarece 

parametrii dinamicii populaţiei sunt rareori cunoscuţi cu o precizie de mai puţin de 

un punct de filiaţie, iar o prelevare de păsări mai mică de 1% poate fi ignorată în 

modelele matematice. Mai adăugăm faptul că jurisprudenţa în materie confirmă • 
justeţea acestui mod de calcul.”

Directiva Păsări - Articolul 7 - (1) Datorită efectivului populaţiei, a 

distribuţiei geografice şi a ratei de reproducere pe întreg teritoriul Comunităţii, • 
speciile menţionate în anexa II pot face obiectul vânătorii în cadrul legislaţiei 
naţionale.

■ »
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Totodată, Directiva recunoaşte pe deplin legitimitatea vânătorii de păsări 
sălbatice ca o forma de utilizare durabilă şi ca o activitate care oferă avantaje 

sociale, culturale,economice şi de mediu considerabile în diferite regiuni ale 

Uniunii Europene. Aceasta este limitată la anumite specii, enumerate in directive, 
care se regăsesc şi în legislaţia naţională. • ’ '

Legislaţia europeană nu prevede o. metodologie ştiinţifică pentru evaluarea
* i

speciilor de păsări migratoare care să se desfăşoare pe teritoriile statelor membre si 
nici pentru stabilirea mărimii cotelor de recoltă.

Stadiul protecţiei speciilor admise la vânătoare conform' Legii 
407/2006 este prezentată conform listei roşii a speciilor lUCN, la locurile de 

cuibărire, iar majoritatea (cu excepţia becaţina mică şi cioara gri vă sudică), sunt 
clasate în categoria LC = least concern (fără grijă)

Modul de stabilire a cotelor de recolta pentru speciile de păsări migratoare în 

spaţiul comunitare se face luând in considerare tendinţa populaţiilor acestor specii

3.



la nivel european, prezentata pe site-ul International Union for Conservation of 

Nature (lUCN), precum şi cotele de recoltă realizate în anii precedenţi.
Tendinţa populaţiilor speciilor de păsări admise la vânătoare din 

Anexa B la Legea 407/2006, este conform listei lUCN una în creştere, stabilă sau 

necunoscută. Valorile numerice ale efectivelor speciilor migratoare pot varia 

periodic, în creştere sau descreştere, în acest ultim caz fără a periclita existenţa 

populaţiilor, iar printre cauzele principale se numără agricultura, fragmentarea 

habitatelor, deşertificarea şi nicidecum vânătoarea reglementată pentru asigurarea 

sustenabilităţii.
5. în perioada de stagiatără, candidatul, conform reglementărilor subsidiare 

Legii 407/2006, trebuie să întreprindă maxim 7 acţiuni (3 acţiuni de participare la 

vânătoare, 2 acţiuni de gospodărire fond cinegetic, 1 acţiune de vizionare fond 

cinegetic şi o acţiune de mânuire arma de vânătoare, fără muniţie).
în concluzie, practicantul are nevoie de numai 7 zile pentru realizarea 

stagiului, pe lângă depunerea unor alte documente (fişă medicală, cazier judiciar, o 

recomandare etc'.), ce se pot efectua fără probleme în maxim 6 luni. De aceea, 
practica şi solicitarea foarte multor candidaţi a demonstrat că este inutil ca legea să

A

prevadă un interval aşa de mare (un an) pentru realizarea celor minim 7 acţiuni. In 

plus, examenul de final, în baza căruia se obţine permisul de vânătoare permanent, 
se poate susţine o singură dată pe an în fiecare judeţ, candidatul putând să participe 

pentru prima dată numai în judeţul unde a făcut stagiul şi cu siguranţă tot timpul 

trece mult mai mult de un an de la data depunerii cererii de începere a stagiaturii 

până la susţinerea examenului.

Faţă de cele prezentate mai sus, vă supunem spre dezbatere şi adoptare 

prezenta propunere legislativă.

4.
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LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei

fondului cinegetic nr.407/2006

f

Parlamentul României adoptă prezenta lege:,

Articol unic. - Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 

nr.407/2006, publicat bi Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 944 din 22 

noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează:

“ 1. La articolul 1, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:”
“ h) cotă de recoltă - numărul de exemplare din fauna de interes cinegetic 

aprobat anual de către administrator pe specii şi gestionar până la data de 15 aprilie 

pentru specia căprior şi până la 15 mai pentru celelalte specii sedentare admise la 

vânătoare, care se pot vâna în cadrul unui fond cinegetic;”

“2. La articolul 6 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:”

“f) stabileşte şi aprobă anual,-până la data de 15 aprilie pentru specia căprior 

şi până la 15 mai pentru celelalte specii sedentare admise la vânătoare, cu avizul 
autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului, cotele de recoltă



pentru speciile din anexa nr. 1, care devin obligatoriu de realizat, fără alte avize, 
acorduri sau autorizări suplimentare;” ' ,

“3. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:”

“Art.24. (1) Speciile cinegetice se vânează în numărul, în locurile, prin 

metodele, în perioadele şi cu mijloacele admise de lege, cu respectarea 

reglementărilor subsidiare, privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii.
(2) Numărul maxim de exemplare de păsări care pot fi vânate într-o zi de 

către un vânător, din speciile de păsări admise la vânătoare, se face în limitele 

menţionate în Anexa nr.l\ fără alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare; “

“4. La articolul 28 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:”

“b) să fi efectuat 6 luni de stagiatură sub îndrumarea organizaţiei vânătoreşti 
care gestionează cel puţin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris, cu 

excepţia absolvenţilor de învăţământ superior cu profil cinegetic;”

“S.După anexa nr.l se introduce o nouă anexă, anexa nr.l*, având cuprinsul 
prevăzut în anexa la prezenta lege.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 

prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicata.

Preşedintele Senatului României 
Anca DRAGU

Preşedintele Camerei Deputaţilor 

LUDOVIC ORBAN



Anexa
(Anexa nr.l^ la Legea nr.407/2006)

Numărul maxim de exemplare de păsări care pot fi vânate într-o zi de către
un vânător

Valoarea de 
despăgubire (în 
euro) în perioada

Nr
exemplare/zi
/vânător

Perioada de 
vânătoare

Denumirea speciei

admisă interzisă
B. Păsări

Becaţina comună (Gallinago gallinago) 1 septembrie-28 
februarie

55 135 15

2. Becaţina mică (Lymnocryptes minimus) 1 septembrie-28 
februarie

55 135 0

Cioara grivă (Corvus corone comix) 1 iunie- 31 martie 10 20 Conf. cotă 
recoltă

Cioara grivă sudică (Corvus corone 
sardonius)

4. 1 iunie-31 martie 10 20 0

Cioara-de-semănătură (Corvus 
frugilegus)

15 august-31 
ianuarie

10 70 Conf. cotă 
recoltă

6. Ciocârlia-de-câmp (Alauda arvensis) 15 septembrie-31 
octombrie

20 30 25

7. Cocoşarul (Turdus pilaris) 1 septembrie-28 
februarie

27 75 25

8. Cocoşul-de-munte (Tetrao urogallus) - 
mascul

10 septembrie - 
31 noiembrie

1700 2.700 Conf. cotă 
recoltă

Coţofana (Pica pica)9. 1 iunie-31 martie 10 20 Conf. cotă 
recoltă
0Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo 

sinensis)
1 septembrie- 28 
februarie

9‘. 80 270

Fazanul (Phasianus colchicus)10. 1 octombrie-28 
februarie

35 70 Conf.
cotă recoltă

11. Gaiţa (Garrulus glandarius) 1 septembrie-28 
februarie

27 135 Conf. cotă 
recoltă

12. Găinuşa-de-baltă (Gallinula chloropus) 271 septembrie-28 
februarie

50 0

Gâsca-de-vară (Anser anser rubrirostris)13. 15 august-15 
februarie

55 275 10

14. Gârliţa mare (Anser albifrons) 15 octombrie-15 
februarie

55 275 10

15. Graurul (Stumus vulgaris) 15 august-28 
februarie

15 55 50

n16. Guguştiucul (Streptopelia decaocto) 15 august-28 
februarie

27 80 Conf cotă 
recoltă

Ierunca (Bonasa bonasia)17. 15 septembrie-30 
noiembrie

150 350 Conf.
cotă recoltă



Lişiţa (Fulica atra)18. 1 septembrie-10 
februarie

27 110 15

Porumbelul gulerat (Columba palumbus)19. 1 septembrie-10 
februarie

27 80 20

20. Porumbelul-de-scorbvră (Columba oenas) 1 septembrie-10 
februarie

55 110 3

Potârnichea (Perdixperdix)21. 15 septembrie-31 
decembrie

Conf.
cotă recoltă

55 220

22. Prepeliţa (Cotumix cotumix) 15 august-31 
octombrie

2527 80

23. Raţa mare (Anas platyrhynchos) 1 septembrie-15 
februarie

55 10110

24. Raţa mică (Anas crecca) 1 septembrie-10 
februarie

55 110 10

Raţa fluierătoare (Anas penelope)25. 15 august-15 
februarie

55 110 2

Raţa-cu-cap-castaniu (Aythya ferind)26. 15 august-15 
februarie

11055 1

Raţa moţată (Aythya fuligula)27. 15 septembrie-10 
februarie

55 110 O

28. Raţa pestriţă (Anas strepera) 15 august-15 
februarie

55 110 2

Raţa sunătoare (Bucephala clangula)29. 15 august-15 
februarie

55 110 1

30. Raţa lingurar (Anas clypeata) 15 august-15 
februarie

55 110 2

Raţa, suliţar (Anas acuta)31. 15 august-31 
ianuarie

65 130 2

Raţa cărâitoare (Anas querquedula)32. 1 septembrie-10 
februarie

65 130 1

Raţa-cu-cap negru (Aythya marila)33. 15 august-15 
februarie

65 130 O

1 septembrie-28 
februarie

5Sitarul-de-pădure (Scolopax rusticola)34. 11055

Stăncuţa (Corvus monedula)35. 10 iulie-20 martie Conf cotă 
recoltă

27 75

Sturzul-de-vâsc (Turdus viscivoms)36. 1 septembrie-28 
februarie

27 75 20

Sturzul cântător (Turdus philomelos)37. 1 septembrie-28 
februarie

27 75 10

38. Sturzul-viilor (Turdus iliacus) 1 septembrie-28 
februarie

27 75 20

Turturica (Streptopelia ţurţur)39. 15 august-30 
septembrie

27 75 20


