
 

LEGISLAŢIE ÎN DOMENIUL CINEGETIC  

 
 

Nr. 

Crt 

Act normativ 

Nr./data 

Conţinut Monitorul Oficial 

nr./data 

1. Legea nr. 407/2006 Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, actualizată 944/2006 

2. Ordonanta 81/2004 

aprobata prin Legea nr. 

486/2004 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor 

de vânătoare 

795/2004 

3. H. G. nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor 

fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice 

pentru prevenirea pagubelor 

890/2008 

4. Hotărâre nr. 523 din 

06/05/2009 

 

privind metodologia de utilizare de către Regia Naţională a Pădurilor Romsilva a terenurilor 

forestiere proprietate publică a statului pe care le administrează pentru înfiinţarea şi funcţionarea 

complexurilor de vânătoare şi a crescătoriilor de vânat 

 

5. Ordin nr. 154/2002 privind recoltarea prin împuşcare a unor exemplare din speciile de faună sălbatică de 

interes cinegetic, în situaţii excepţionale 

312/2002 

6. Ordin nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare 317/2002 

7 Ordin nr. 305/2002 privind interzicerea folosirii la vânătoare a armelor semiautomate de tip AKM si SKS, 

calibrul 7.62x39 mm, derivate din pistolul-mitralieră Kalasnikov, fabricate de S.C. Sadu 

S.A. si S.C. Cugir S.A. 

584/2002 

8 Ordin nr. 376/2002 pentru aprobarea Planului general de dezvoltare durabilă a speciilor de faună sălbatică din 

arealul montan: cerb comun, urs, lup, râs şi cocoş de munte 

 

9 Ordin nr. 393/2002 pentru aprobarea cheilor de bonitare si a densităţilor optime pentru speciile cerb comun, 

cerb lopătar, căprior, capră neagră, mistreţ, urs, iepure, fazan, potârniche, cocoş de munte, 

râs, lup şi pisică sălbatică şi pentru determinarea efectivelor optime, pe fonduri de 

vânătoare, pentru aceste specii de faună sălbatică de interes cinegetic 

 

10 Ordin nr. 437/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care pot 

întocmi studii de specialitate pentru gestionarea durabilă a fondurilor de vânătoare 

780/2002 

11. Ordin nr. 478/2002 pentru aprobarea Normelor de intocmire a studiilor de specialitate pentru gestionarea 

durabila a vanatului si a Instructiunilor de intocmire a studiilor de specialitate pentru 

780/2002 
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gestionarea durabila a vanatului 

12 Ordin nr. 488/2002 aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de expert 

tehnic extrajudiciar în specialitatea "vânătoare", precum şi privind activitatea acestora 

824/2002 

13 Ordin nr. 264/2003 pentru stabilirea caracteristicilor minime ale muniţiei permise pentru vânarea unor specii 

de vânat în România cu arme de vânătoare cu ţevi ghintuite 

270/2003 

14 Ordin nr. 280/2003 pentru aprobarea Reglementarilor tehnice privind jujeul purtat de câinii pentru pază care 

însoţesc turmele şi cirezile de animale pe fondurile de vânătoare 

282/2003 

15  Ordin nr. 512/2004 pentru aprobarea efectivelor optime pentru principalele specii de vânat din România (cerb 

comun, cerb lopătar, căprior, capră neagră, mistreţ, iepure, potârniche, cocoş de munte şi 

râs) 

731/2004 

16 Ordin nr. 418/2005 pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu 

metodologia Consiliului Internaţional de Vânătoare şi Protecţie a Vânatului 

548/2005 

17 Ordin nr. 216/2008 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor de 

vânătoare 

291/2008 

18 Ordin nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe 

suprafaţa fondurilor de vânătoare 

297/2008 

19 Ordin nr. 353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea si practicarea vânătorii 501/2008 

20 Ordin nr. 600/2008 privind modificarea art. 2 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 

353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea şi practicarea 

vânătorii 

671/2008 

21 Ordin nr. 762/2008 pentru aprobarea modelului autorizatiei de înfiinţare şi funcţionare a crescătoriilor de 

vânat şi a complexurilor de vânătoare şi al documentelor legale de provenienţă a 

exemplarelor de vânat 

3/5.01.2009 

22 Ordin nr. 323/2009 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 762/2008 

pentru aprobarea modelului autorizaţiei de înfiinţare şi funcţionare a crescătoriilor de 

vânat şi a complexurilor de vânătoare şi al documentelor legale de provenienţă a 

exemplarelor de vânat care intră şi ies în/din crescătoriile de vânat şi din complexurile de 

vânătoare 

384/25.05.2009 

23 Ordin nr. 536/2009 pentru aprobarea Listei raselor de câini admise la vânătoare în România 594/28.08.2009 

24 Ordin nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare 606/02.09.2009 

25 Ordin nr. 540/2009 pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a 

sancţiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 

cinegetic nr. 407/2006 

594/28.08.2009 
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26 Ordin nr. 862/2010  pentru aprobarea înfiiţării Consiliului Naţional de Vânătoare 408/18.06.2010 

27 Ordin nr. 1221/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei 

cinegetice 

 

28 Ordin nr. 2213/2010 pentru modificarea Ordinului nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului 

cinegetic al României în fonduri de vânătoare 

 

29 Ordin nr. 2265/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de 

gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 

1221/2010 

857/21.12.2010 

30 Ordin nr. 1431/2011 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării 

rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului – cadru al contractului de gestionare a 

faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare 

 

31 Ordin nr. 2787/2011 pentru modificarea Ordinului nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului 

cinegetic al României în fonduri de vânătoare 

 

32 Ordin nr. 44/2013 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale curselor şi capcanelor care se folosesc în 

scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic 

 

33 Ordin  nr. 301/2014 privind adoptarea de măsuri pentru ameliorarea şi protecţia populaţiei de iepure-de-câmp (Lepus 

europaeus) din România 
256/09.04.2014 

34 Ordin  nr. 302/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor 

şi dezvoltării rurale nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare 

301/24.04.2014 

35 Ordin  nr. 359/2014 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea 

este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2014 – 14 mai 2015 

 

353/14.05.2014 

 


