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RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii zootehniei nr.72/2002 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
zootehniei nr.72/2002,  transmisă cu adresa nr.P.l.x. 408 din 9 septembrie 
2009 şi înregistrată sub nr.24/737/10.09.2009. 

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul 
nefavorabil al Consiliului Legislativ nr. 286 din 7 aprilie 2009. 

Propunerea legislativă  are ca obiect de reglementare: completarea 
Legii zootehniei nr.72/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul creării unei baze de date electronice, în vederea identificării, 
individualizării şi înregistrării animalelor de fermă şi a ecvideelor de către 
Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. 
G.K. Constantinescu“. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 7 
septembrie 2009. 

La dezbaterea proiectului de  Lege a participat ca invitat, în 
conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, domnul Gheorghe Albu, secretar de stat în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

La lucrările comisiei, din data de 1 octombrie 2012, au fost prezenţi       
24 deputaţi, din totalul de 25 de membri ai comisiei. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, respingerea propunerii legislative din următorul motiv: 

 pentru a evita legiferarea paralelă; 
 normele propuse se regăsesc în Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.23/2010. 
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În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 
legislativă  face parte din categoria legilor organice. 

Propunerea legislativă, conform dispoziţiilor art. 75 alin. 1 din 
Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 9, pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor. 

 
 
 

 
   PREŞEDINTE,      SECRETAR,   

Adrian RĂDULESCU           Vasile MOCANU  
 
 

                                                                                                                                             
   
 

 
 
 
Întocmit:  Consilier dr. Gabriela Ciurea 
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