
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

  L E G E 
 
 

    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   

 
 
 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 
 
 Art. 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: 
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„Art. 10. – (1) Unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în 
zootehnie, aflate în subordinea direcţiilor pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală, se reorganizează 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”. 

(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.  
 (3) Structura organizatorică, regulamentul de organizare şi 
funcţionare şi statul de funcţii ale oficiilor pentru ameliorare şi 
reproducţie în zootehnie se aprobă prin decizia directorului general al 
Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie 
„Prof.Dr.G.K.Constantinescu”. 

(4) Numărul de posturi al oficiilor pentru ameliorare şi 
reproducţie în zootehnie se aprobă prin decizia directorului general al 
Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie 
„Prof.Dr.G.K.Constantinescu”. 

(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.  

(6) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor 
pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, aflate în subordinea 
direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală, se preia fără 
examen sau concurs de către oficiile de ameliorare şi reproducţie în 
zootehnie şi se consideră transferat în interesul serviciului. 

(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            
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600 l/lună care se preiau, prin protocol de predare-preluare de la 
direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti.”    
 
 

Art. II. – Protocoalele de predare-preluare, prevăzute la art. 10           
alin. (5) şi (7) 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, 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.  
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   Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 26 februarie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 
alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
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