
  
 

  

Către,  

UNIUNEA NAȚIONALĂ A CONSILIILOR JUDEȚENE DIN ROMÂNIA    

În atenția domnului  director general  Sorin Munteanu! 

Stimate domnule Director General ,  

Având în vedere adresa Dvs. privind, HG privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau 

daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii și a protecției 

fondului cinegetic nr. 407/2006. 

 
HG privind modalitatea de 
acordare a despăgubirilor pentru 
pagubele și/sau daunele produse 
de speciile de faună de interes 
cinegetic cuprinse în anexele nr. 
1 și 2 la Legea vânătorii și a 
protecției fondului cinegetic nr. 
407/2006 
 

Amendamente propuse 
 

Motivație 

Art.12 alin. (2) punctul 1. lit. c) 
cheltuielile prilejuite de accident 
– cheltuieli cu spitalizarea 
persoanei vătămate de 
exemplarul de 
faună cinegetică, cu tratamentul 
acesteia, pentru recuperare, 

Se propune modificarea,urmând 
ca Art. 12 alin. (2) punctul 1. lit. c) 
să aibă următorul conținut: 
cheltuielile prilejuite de accident – 
cheltuieli cu spitalizarea persoanei 
vătămate de exemplarul de 

Având în vedere că majoritatea persoanelor 
vătămate de exemplari de faună cinegetică,nu sunt 
angajați cu carte de muncă și nu au asigurare de 
sănătate 



  
 

  

conform prescripţiilor medicale, 
probate cu 
documente justificative, dacă nu 
sunt suportate din fondurile 
asigurărilor sociale de sănătate, 
potrivit legislaţiei în vigoare; 

faună cinegetică, cu tratamentul 
acesteia, pentru recuperare, 
conform prescripţiilor medicale, 
probate cu 
documente justificative, dacă nu 
sunt suportate din fondurile 
asigurărilor sociale de sănătate, 
potrivit legislaţiei în vigoare,  vor fi 
suportate de către autoritatea  
publică centrală pentru protecția 
mediului 

Art 12 alin. (2) punctul 2. lit. c) 
sume compensatorii pentru 
familia victimei, reprezentând 
echivalentul unui salariu minim 
brut pe economie până la vârsta 
pensionării. 
 

Se propune modificarea,urmând 
ca Art. 12 alin. (2) punctul 2. lit. c) 
să aibă următorul conținut: 
sume compensatorii pentru 
familia victimei,rudele de gradul I. 
reprezentând echivalentul unui 
salariu minim brut pe economie 
pe o perioadă de 30 de ani 
indiferent de vârsta victimei. 
 

Având în vedere că victimele sunt de diferite vârste, 
unii au peste 70 de ani, Hotărârea Guvernamentală 
discriminează pe cei care au depășit vârsta de 
pensionare, sau sunt în apropierea vârstei de 
pensionare. 

 

Cu stimă 

Borboly Csaba 

Miercurea Ciuc, 13. 07. 2022 

 


