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ANEXA 4 

Obligațiile ce le revin proprietarilor de animale domestice pentru prevenirea pagubelor ce pot fi 

cauzate de exemplare din specii de faună de interes cinegetic uprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea 

vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu m dificările și completările ulterioare 

ART. 1 

Pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplare e din speciile de faună de interes 

cinegetic, proprietarii animalelor domestice au următoarele obligații: 

a) să asigure paza animalelor domestice aflate la pășunat sa la diferite munci; 

b) să folosească pentru pășunatul animalelor domestice numai acele suprafețe admise, potrivit 

legii, la pășunat; 

c) să adăpostească, pe timp de noapte, animalele domestice numai în locuri împrejmuite și păzite; 

d) să deplaseze animalele domestice prin pădure spre locuri e de pășunat și adăpat numai pe 

traseele stabilite în acest scop, de comun acord, cu persoana juridică ce gestionează fauna de interes 

cinegetic din perimetrul respectiv și cu administratorul supraf ței respective de fond forestier; 

e) să folosească vetre de stupină, numai pe acele suprafețe dmise, potrivit legii, în acest scop. 

ART. 2 

(1) Pentru a primi despăgubiri în cazul pagubelor produse animalelor dornestice de către 

exemplare din speciile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, proprietarii animalelor domestice treb ie să îndeplinească toate obligațiile și 

condițiile specifice prevăzute la art. 1. 

(2) Proprietarii de animale domestice fac dovada îndeplinir•i obligațiilor prevăzute la art. 1 prin 

următoarele: 

a) deținerea numărului de câini pentru pază, admis în condi iile Legii nr. 407/2006, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru îndeplinirea obl gației prevăzute la art. 1 lit. a) și c); 

b) contractul de pășunat încheiat cu proprietarul terenului r spectiv, în care se prevăd suprafețele 

admise la pășunat, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 1 lit. b); prin excepție, raportat la 

prevederile art. 23 alin. (l) lit. b) - c) și alin. (2) și (3) din Leg a nr. 407/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, proprietarii de animale domestice vor rezenta, după caz, acordul scris al 

deținătorului de teren agricol pe care se pășunează și care este înregistrat la unitatea administrativ-

teritorială, dovada proprietății sau deținerii cu orice titlu a terenului agricol pe care se 

pășunează, acordul scris al proprietarului pădurii și al gestion lui fondului cinegetic, pentru fondul 

forestier privat pe care se pășunează; 



c) constatarea, la fața locului, de către comisia de constatar și evaluare a pagubei a 

asigurării condițiilor de adăpostire pe timp de noapte a animalelor dome tice, pentru 

îndeplinirea obligației prevăzute la art. 1 lit. c); 

d) aprobarea prevăzută de lege pentru trecerea/pășunatul an malelor domestice prin fondul 

forestier, pentru situația prevăzută la art. 1 lit. d); 

e) existența a cel puțin unei persoane răspunzătoare cu asig rarea pazei și a condițiilor de 

adăpostire pe timpul nopții, în cazul turmelor și cirezilor aflat la pășunat, pentru îndeplinirea obligației 

prevăzute la art. 1 lit. a) și c); 

f) documente specifice, potrivit Legii apiculturii nr. 383/20 3, cu modificările și completările 

ulterioare, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 1 lit. ). 

ART. 3 

Modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute la art. 1 se co semnează în procesul-verbal de 

constatare a pagubelor de către comisia constituită în acest sco 

ART. 4 

Sunt exceptați de la obligațiile prevăzute la art. 1 și 2 proprietarii ale căror animale domestice se 
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află în propria gospodărie. Acești proprietari trebuie să doved ască prin documente că animalele sunt 

înregistrate la primărie și la medicul veterinar. 


