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PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENATUL CAMERA DEPUTAŢILOR 

LEGS 

pentru modificarea si completarea Legii vânătorii şi a protecţiei 

fondului cinegetic nr.407/2006 

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 

Árticol uric. - Legea vân~torii si a protecţiei fondului cinegetic 

nr.407/2006, publicat în Monitorul Official al României, Partea I nr. 944 din 22 

noembrie 2006, cu modifkârile şi completările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

1. La articolul 1, liters h) se modifică ,i 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 Si până la 15 mai pentru celelalte specii sedentare admise la 

vânâtoare, care se pot vâna în cadrul unui fond cinegetic;" 

"2. La articolul 6 alineatul (1), liters f~ se modifică şi va sues următorul 

cupriris:" 

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

i până la 15 mai pentru celelalte specii sedentare admise la vânătoare, cu avizul 

autorităţii publice centrale care ră.spunde 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. 11, 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 1uni 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;" 

"5.După anexa nr.l se introduce o nouă anexă, anexa nr.11, 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. 

Preşedhitele Senatului României Preęedintele Camerei Deputaţîlor 

AncaDRAGU LUDOVICORBAN 



Anexa 
(Anexa nr.11 la Legea nr.407/2006) 

Numărul maxim de exemplare de păsări care pot Ii vânate într-o zi de către 

un vânător 

Denumirea speciei 
Perioada de 
vânătoare 

Yaloarea de 

despăgubire (în 
an ~ ~ eu~o perioada 

Nr 

exemplare/zi 
/vânător 

admisă interzisă 

B. Păsări 

1. Becaţina comună (Gallinago gallinago) 1 septembrie-28 
februarie 

SS 135 IS 

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

SS 135 0 

3. CioaNa gi^ivă (Corvus corone corn ix) 1 iunie- 31 martie 10 20 Conf cotă 

recoltă 

4. Cioara grivă sudică (Corvus corone 
sardonius) 

1 iunie-31 martie 10 20 0 

5. Cioara-de-semănătură (Corvus 
frugilegus) 

15 august-31 
ianuarie 

10 70 Conf cotă 

recoltă 

6. Ciocârlia-de-câmp (Álauda ai^vensis) 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 

9. Coţofana (Pica pica) 1 iunie-31 martie 10 20 Conf cotă 

recoltă 

1
9 ' 

CoNnzoranul mare (Phalacrocorax carbo 
sinensis) 

1 septembrie- 28 
februarie 80 270

0

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

35 70 Conf 
cotă recoltă 

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

27 135 Conf cotă 

recoltă 

12. Găinusa-de-baltă (Gallinula chloNopus) 1 septembrie-28 
februarie 

27 SO 0 

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

55 275 10 

14. Gârliţa mare (Ánser albifrons) 15 octombrie-1 S 
februarie 

SS 275 10 

15. Graurul (Sturnus vulgaNis) 15 august-28 
februarie 

15 SS SO 

16. GuguŞtiucul (Streptopelia decaocto) 15 august-28 
februarie 

27 80 Conf cotă 

recoltă 

17. Iei^unca (Bonasa bonasia) 15 septembNie-30 
noiembrie 

150 350 Conf 
cotă recoltă 



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

27 110 '15 

19. Porumbelul gulerat (Columbapalumbus) 1 septembrie-10 
februarie 

27 80 20 

20. PoNumbelul-de-scorbuNă (Columba oenas) 1 septembrie-10 
februarie 

55 110 3 

21. Potârnichea (Perdixperdix) 15 septembrie-31 
ciecembrie 

SS 220 Conf 
cotă recoltă 

22. Prepeliţa (Coturnix cotuNnix) 15 august-31 
octombrie 

27 80 25 

23. Raba mare (Anas platyrhynchos) 1 septenzbNie-1 S 
februarie 

SS 110 10 

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

SS 110 10 

25. Raba fluierătoare (Anaspenelope) 15 august-15 
februarie 

SS 110 2 

26. Raba-cu-cap-castaniu (Aythyaferina) 15 august-15 
februarie 

55 110 1 

27. Raba moţată (Ayt/iyafuligula) 15 septembrie-10 
februarie 

SS 110 0 

28. Raba pestriţă (Anal strepera) 15 august-15 
februarie 

SS 110 2 

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

SS 110 1 

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

55 110 2 

31. Raba, suliţar (Anas acuta) 15 august-31 
ianuarze 

65 130 2 

32. Raba cârâitoaNe (Anas querquedula) 1 septembrie-10 
februarie 

65 130 1 

33. Raba-cu-cap negru (Aythya manila) 15 august-15 
februarie 

65 130 0 

34. Sitartcl-de păduNe (Scolopax rusticola) 1 septefnbnie-28 
februarie SS 110 3

35. Stăncuţa (Corvus monedula) 10 iulie-20 martie 27 75 Conf. cotă 
Necoltă 

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

27 75 20 

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

27 75 10 

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

27 75 20 

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

27 75 20 




