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RAPORT ÎNLOCUITOR COMUN
asupra propunerii legislative privind modificarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru
stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul
aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a
unor instituţii publice
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost
sesizate spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă privind modificarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din
cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii
publice, transmisă cu adresa nr.P.l. x 615 din 24 septembrie2007.
În şedinţa din data de 4 decembrie 2007 plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea la comisii în vederea reexaminării şi
întocmirii unui raport înlocuitor.
La întocmirea raportului, Comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi şi punctul de vedere negativ al Guvernului.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003
pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de
lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice.
Intervenţia legislativă vizează reorganizarea unităţilor pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie ca oficii pentru ameliorare şi
reproducţie în zootehnie, cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie
„Prof.Dr.G.K.Constantinescu”.
Propunerea legislativă privind modificarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor
măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a
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altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice face parte din categoria legilor organice,
potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată.
La dezbaterea proiectului au participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, domnii István Töke - secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Gheorghe Neaţă
– director general, Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie şi Cristinel Şonea – director adjunct, Agenţia
Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie.
La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost prezenţi 25 de deputaţi, din
totalul de 26 de deputaţi membri ai comisiei.
Raportul Comisiei a fost adoptat în unanimitate, în şedinţa din 12 februarie 2008.
La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost prezenţi 26 de deputaţi,
din totalul de 28 de deputaţi membri ai comisiei.
Raportul Comisiei a fost adoptat în unanimitate, în şedinţa din 12 februarie 2008.
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 18 septembrie 2007.
Propunerea legislativă, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.2 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.
În urma dezbaterii, Comisiile propun admiterea cu modificări a propunerii legislative.
I. Amendamente admise
În urma dezbaterii, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.

Text Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2003

Text propunere legislativă

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor
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1.

Titlul legii
___________

Titlul legii – Nemodificat

LEGE
privind modificarea art.10 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.64/2003 pentru stabilirea unor
măsuri privind înfiinţarea,
2
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organizarea, reorganizarea sau
funcţionarea unor structuri din
cadrul aparatului de lucru al
Guvernului, a altor organe de
specialitate ale administraţiei
publice centrale şi a unor instituţii
publice
ARTICOL UNIC. – Articolul 10
din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2003 pentru
stabilirea unor măsuri privind
înfiinţarea,
organizarea,
reorganizarea sau funcţionarea
unor structuri din cadrul aparatului
de lucru al Guvernului, a
ministerelor, a altor organe de
specialitate
ale
administraţiei
publice centrale şi a unor instituţii
publice, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr.464 din 29 iunie 2003, aprobată
cu
modificări
prin
Legea
nr.194/2004, cu modificările şi
completările
ulterioare,
se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art.10.
–
(1)
Direcţiile Art.10. – (1) Unităţile pentru
fitosanitare şi oficiile de ameliorare şi reproducţie în
ameliorare şi reproducţie în zootehnie se reorganizează ca
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Articolul unic devine Articolul I –
Articolul 10 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 64/2003
pentru stabilirea unor măsuri privind
înfiinţarea,
organizarea,
reorganizarea sau funcţionarea unor
structuri din cadrul aparatului de
lucru al Guvernului, a ministerelor, a
altor organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale şi a
unor instituţii publice, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.464 din 29 iunie 2003,
aprobată cu modificări prin Legea
nr.194/2004,
cu
modificările
ulterioare, se modifică şi va avea
următorul cuprins:

Prin
renumerotare. Ca
urmare
a
modificărilor
survenite în textul
legii.

precizie
Art.10. – (1) Unităţile pentru Pentru
ameliorare
şi
reproducţie
în normativă.
zootehnie, aflate în subordinea
3
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zootehnie trec în subordinea
direcţiilor pentru agricultură şi
dezvoltare
rurală
şi
se
reorganizează ca unităţi fără
personalitate juridică.

oficii
pentru
ameliorare
şi
reproducţie în zootehnie cu
personalitate juridică în subordinea
Agenţiei
Naţionale
pentru
Ameliorarea şi Reproducţie în
Zootehnie
„Prof.Dr.G.K.Constantinescu”.

(2) Structura organizatorică,
funcţionarea,
atribuţiile
şi
numărul de personal ale
direcţiilor
fitosanitare
şi
oficiilor pentru ameliorare şi
reproducţie în zootehnie se
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direcţiilor pentru agricultură şi
dezvoltare rurală, se reorganizează
ca oficii pentru ameliorare şi
reproducţie
în
zootehnie,
cu
personalitate juridică, în subordinea
Agenţiei
Naţionale
pentru
Ameliorarea şi Reproducţie în
Zootehnie
„Prof.Dr.G.K.Constantinescu”.
(2) Oficiile pentru ameliorare şi
reproducţie
în
zootehnie
implementează
în
teritoriu
strategia de relansare a zootehniei
româneşti, prin metode moderne
de creştere, reproducţie, selecţie,
omologare
şi
ameliorare
a
animalelor de interes zooeconomic,
strategie elaborată de către
Agenţia
Naţională
pentru
Ameliorare şi Reproducţie în
Zootehnie
„Prof.Dr.G.K.Constantinescu”, ca
autoritate naţională în domeniu.
(2)
Structura
organizatorică, Alin.(2)
devine
alin.(3)
–
regulamentul de organizarea şi Nemodificat
funcţionare şi statul de funcţii ale
oficiilor pentru ameliorare şi
reproducţie în zootehnie se aprobă
prin decizia directorului general al
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Naţionale
pentru
aprobă prin ordin al ministrului Agenţiei
agriculturii, pădurilor, apelor şi Ameliorarea şi Reproducţie în
Zootehnie
mediului.
„Prof.Dr.G.K.Constantinescu”.
(3) Numărul de posturi al oficiilor
pentru ameliorare şi reproducţie în
zootehnie se aprobă prin decizia
directorului general al Agenţiei
Naţionale pentru Ameliorarea şi
Reproducţie
în
Zootehnie
„Prof.Dr.G.K.Constantinescu”.
(3)
Patrimoniul
direcţiilor (4) Patrimoniul aferent activităţii
fitosanitare şi oficiilor pentru de ameliorare şi reproducţie în
ameliorare şi reproducţie în zootehnie precum şi cel aferent
zootehnie se preia pe bază de activităţii fitosanitare se preia de
protocol de predare-primire, în către oficiile pentru ameliorare şi
termen de 30 de zile de la data reproducţie în zootehnie, respectiv
intrării în vigoare a prezentei de către direcţiile fitosanitare de la
direcţiile pentru agricultură şi
ordonanţe de urgenţă.
dezvoltare rurală, pe bază de
protocol de predare-preluare în
termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei
legi.
(4) Personalul disponibilizat în (5) Personalul care îşi desfăşoară
urma
aplicării
prezentului activitatea în cadrul unităţilor
articol
beneficiază
de pentru ameliorare şi reproducţie în
prevederile Legii nr.76/2002 zootehnie, aflate în subordinea
privind sistemul asigurărilor direcţiilor pentru agricultură şi
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Alin.(3)
devine
Nemodificat

4

alin.(4)

–

Alin.(4) devine alin.(5) Patrimoniul
aferent activităţii de ameliorare şi
reproducţie în zootehnie precum şi
cel aferent activităţii fitosanitare se
preia de către oficiile pentru
ameliorare
şi
reproducţie
în
zootehnie, respectiv de către
direcţiile fitosanitare de la direcţiile
pentru agricultură şi dezvoltare
rurală, pe bază de protocol de
predare-preluare.
Alin.(5)
devine
Nemodificat

alin.(6)

Pentru respectarea
normelor
de
tehnică
legislativă.

–
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pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă, cu
modificările şi completările
ulterioare.
(5)
Oficiul
Naţional
al
Denumirilor de Origine pentru
Vinuri
şi
alte
Produse
Vitivinicole, unitate aflată în
subordinea
Ministerului
Agriculturii,

dezvoltare rurală, se preia fără
examen sau concurs de către
oficiile
de
ameliorare
şi
reproducţie în zootehnie şi se
consideră transferat în interesul
serviciului.
(6) Oficiile pentru ameliorare şi
reproducţie în zootehnie îşi
desfăşoară activitatea cu un număr
de
2
autoturisme
transport
persoane/judeţ
şi
3
autospeciale/judeţ, cu un consum
normat de 600 l/lună care se
preiau, prin protocol de predarepreluare de la direcţiile pentru
agricultură şi dezvoltare rurală
judeţene respectiv a municipiului
Bucureşti, în termen de 30 de zile
de la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
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Alin.(6) devine alin.(7) Oficiile
pentru ameliorare şi reproducţie în
zootehnie îşi desfăşoară activitatea
cu un număr de 3 autoturisme
transport
persoane/judeţ
şi
3
autospeciale/judeţ, cu un consum
normat de 600 l/lună care se preiau,
prin protocol de predare-preluare de
la direcţiile pentru agricultură şi
dezvoltare rurală judeţene, respectiv
a municipiului Bucureşti.

Pentru respectarea
normelor
de
tehnică
legislativă.

Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice
Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic

3.
___________

___________

Art.II – Protocoalele de predarepreluare, prevăzute la art.10 alin.(4) şi
(6) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2003 pentru
stabilirea unor măsuri privind
înfiinţarea,
organizarea,

Pentru respectarea
normelor
de
tehnică
legislativă.
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reorganizarea sau funcţionarea unor
structuri din cadrul aparatului de
lucru al Guvernului, a ministerelor, a
altor organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale şi a
unor instituţii publice, aprobată cu
modificări prin Legea nr.194/2004, cu
modificările ulterioare, precum şi cu
modificările aduse prin prezenta lege,
se încheie în termen de 30 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei
legi.
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice
Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic

Preşedinte,
Dr. KELEMEN ATILLA

Vicepreşedinte,
MIRCEA DUŞA

Secretar,
VASILE MOCANU

Secretar,
SERES DENES
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