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AVIZ
rcferitor Ja propuncrca lcgislativă pentru modificarea şi
cornpletarea Legii nr.407/2006 vânătorii şi a protccţiei

fondului cinegetic

Analizând propunerea Iegislativă pentru rnodificarca i

completarea Legii nr.40712006 vântorii şi a protecţiei fondului
cinegctic ( b343/ I .07.202 I), transrnisă de Secretarul General al
Senatului cu adresa nr.XXXV/3699ĺ8.07.2021 i înregistrată Ia
Consiliul Łegislativ cu nr.D646/8.07.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

h temeiul art.2 aIin.1 Jit.a) din Legea nr.73ĺ1993, republicată şi art.46(2)

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu urrnătoarele

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea iegislativă are ca obiect, astfel cum reiese din

Expunerea de rnotive, modiťicarea i completarea Legii vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu modiťicările si
completăriie ulterioare, în vederea îrnbunătăţirii cadruĺui norrnativ
care reglementează condiţiile de acordare a despăgubirilor pentru
pagubele produse de exemplare din speciile de faună cinegetică.

Propunerea Jegislativă face parte din categoria Iegi]or ordinare,

iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia Rornâniei,

republicată, prirna Cameră sesizată este Senatul.
2. Preçizărn că, prin avizul pe care îl ernite, Consiliul Legislativ

nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative
preconizate.



3. Având în vedere că, prezenta propunere legislativă instituie
intervenţii legislative doar de natura rnodif'icărilor, titlul acesteia
trebuie să fie reforrnulat, astf'eI:

„Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei
fondultii cinegetic nr.407/2006"

Pe cale de consecinţă, este necesar ca partea introđuctivă a
articolului unic să ťie reforniułată, asfel:

„Articol unic. — Legea vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr.407/2006, publicată în Monitorul Oŕ'icial al Rornâniei,
Partea I, nr.944 din 22 noiernbrie 2006, cu rnodiťicările i
conipletările ulterioare, se modifică după curn urrnează:"

4. Intrucât interveiiţia de modiťiçare este prevăzută în partea
dispozitivă a articolului unic, partea introductivă a pct.1 trebuie
redată, astfel:

„1. La articolul 6 alineatul ( 1), litera f) va avea urrnătorul
cuprins:";.

De asemenea, pentru unitate terminologică cu dispozitiile art.56
alin.2 din Legea nr.407!2006, cu rnodiťicările i cornpletările
ulterioare, este necesară înlocuirea sintagrnei „ori de câte ori este
nevoie" cu sintagma „ori de câte ori este neccsar".

Totodată, pentru un plus de rigoare normativă, construcţia „în

conformitate cu procedura stabilită prin Ordin al Ministrului Mediului,

Apelor i Pădurilor" va ťi redată sub forma: „potrivit procedurii
stabilite prin ordin al ministrului niediului, apelor i pădurilor".

5. La pct.2 i 3 seinnalărn că se dispune modit'icarea ałin.(2) i
(3) ale aceluiasi art.13 din actul nonriativ de bază. Ca urmare, este
necesară eomasarea acestor două puncte într-unul singur rnarcat ca
pct.2 a cărui parte introductivă va avea urrnătoarea forrnulare:

„2. La articolul 13, alineatele (2) i (3) vor avca urrnătorul
euprins:".

In continuare se vor reda, între ghilimele, textele propuse pentru
alin.(2) i (3).

6. La actualul pct.3, pentru respectarea exigenţelor de tehnică
legislativă, la textul propus pcntru alin.(3) aI art.13, la lit.b)
sintagmele „cel puţin 2 acţiuni" i „çel puţin 4 de acţiuni" trebuie
redate corect, astfel: „cel puţin două acţiuni" i „cel puţin patru
a c t iu n i “.
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‘7. Referitor la textul propus la pct.4, semnalăm că prin
conţinutul său, acesta nu rnodifică nici un elernent structural din aetul
normativ de bază, ci stabi1ete data de intrare în vigoare a legii. Prin
urmare, dispoziţia trebuie rnarcată ca articol separat, astfel:

‚Art.II. — Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2022".
In aeeastă situatie actuaJul articol unie va fi mareat ea art.1.
8. Având în vedere interventiile legislative preconizate de

prezenta propunere legislativă, precum i faptul eă, de la data intrării
n vigoaľe, Legea vônătorřř i a proteefřei fondu/u/ cinegetie
nr. 407ĺ2006, a suferit numeroase modificări i eornpletări, potrivit
art.70 alin.(1) din Legea nr.24ĺ2000 privind norme/e de tehnică
Jegis/arivă penťru elaborarea acte/or normative, republieată, cu
modifieările i completările ulterioare, recomandărn completarea
textului cu un nou articol, art.III, care să dispună republicarea
acestui act norrnativ de bază, eu următoarea redactare:

„Art.1Ił. - Legea vânătorii i a protecţiei fondului cinegetic
nr.407!2006, publicată în Monitorul Oficial al Român
nr.944 din 22 noiembrie 2006, cu modifwările i
ulterioare, preeurn i cu iiiodificările din prezenta
ľepublicată în Monitorul Oficial al României, Partea
textelor o iiouă numerotare".
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