
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

 

 

 

 

O R D I N 
 

Nr. ______/________.2015 

 

prentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii 

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. .............../...../...........2015, al Direcţiei Generale 

Păduri, 

Consultând Avizul Consiliului Naţional de Vânătoare nr. ....../2015, 

 În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. e) şi s), art. 19, art. 31, 37 şi 56 din Legea 

vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale art. IV din Legea nr. 215/2008 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei 

fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 

38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, 

 ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul 
 

ORDIN: 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, 

prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin. 

Art. 2. (1) Pentru autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii se instituie Sistemul 

Informatic de Gestionare a Autorizațiilor de Vânătoare denumit în continuare SIGAV, ca sistem 

informatic integrat administrat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, pus cu titlu gratuit la 

dispoziția utilizatorilor legali ai acestuia pentru testare și folosire. 

(2) Testarea se va realiza începând cu data de 15 mai 2015 conform metodologiei 

prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  

(3) Titularii contractelor de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor 

cinegetice și structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de 

silvicultură au obligaţia să transmită, în scris, administratorului SIGAV, datele de identitate ale 

persoanelor responsabile cu utilizarea sistemului informatic, în vederea alocării pentru acestea a 

parolelor unice de acces. 

Art. 3. (1) Regulamentul aprobat potrivit prevederilor art. 1 intră în vigoare la 120 zile de la 

data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(2) Autorizaţiile de vânătoare eliberate anterior intrării în vigoare a regulamentului 

prevăzut la art. 1 pentru o perioadă ce depăşeşte acest termen îşi încetează valabilitatea. 

(3) În termen de 30 zile de la intrarea în vigoare regulamentului prevăzut la art. 1, titularii 

contractelor de gestionare a faunei cinegetice recuperează autorizaţiile de vânătoare eliberate 

conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii. 

Art. 4. (1) La data intrării în vigoare a regulamentului prevăzut la art. 1, Ordinul ministrului 

agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, 

organizarea şi practicarea vânătorii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 

3 iulie 2008, se abrogă. 

Art. 5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

MINISTRU   

Grațiela Leocadia GAVRILESCU 

 


