
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Ordin nr. 1342 din 24/08/2010 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 619 din 02/09/2010 

privind modul de stabilire a tarifelor de practicare a vânătorii 

 
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 185.154 din 9 iunie 2010 al Direcţiei 
generale de regim silvic şi cinegetic şi dezvoltare forestieră,  
    ţinând cont de Avizul Consiliului Naţional de Vânătoare nr. 2 din 27 iulie 2010,  
    în temeiul prevederilor art. 6 alin. (4) şi ale art. 56 alin. (1) din Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 
    ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  
 
   Art. 1. - (1) Pentru organizarea şi practicarea vânătorii pe teritoriul României, 
conform legii, fiecare gestionar de fond cinegetic care autorizează acţiuni de 
vânătoare stabileşte, prin decizie a organelor de conducere, tarife proprii, cotizaţii şi 
cotizaţii suplimentare pe care le percepe vânătorilor, organizatorilor acţiunilor de 
vânătoare sau propriilor membri vânători, după caz, pe fondurile cinegetice pe care le 
gestionează.  
   (2) Veniturile realizate de fiecare gestionar de fonduri cinegetice din acţiunile de 
vânătoare se raportează structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură, până la data de 15 iunie a fiecărui an, pentru sezonul de 
vânătoare încheiat.  
   Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:  
   a) Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 117/2001 pentru 
aprobarea Listei cuprinzând tarifele minime care se percep de la vânători străini 
pentru acţiuni de vânătoare în România, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 473 din 17 august 2001;  
   b) Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 164/2001 pentru 
aprobarea nivelului tarifelor minime care se percep de la vânători români pentru 
acţiuni de vânătoare în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 473 din 17 august 2001;  
   c) Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2001 pentru 
aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire a tarifelor care se practică de 
gestionarii fondurilor de vânătoare pentru acţiuni de vânătoare cu vânători români, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 11 septembrie 2001;  
   d) Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 203/2001 pentru 
aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire a tarifelor care se practică 
pentru acţiunile de vânătoare realizate în România cu vânători străini, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 11 septembrie 2001.  
   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 

    Ministrul mediului şi pădurilor, 
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