
 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
HOTĂRÂRE  

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr 834/ 2010 privind 
reorganizarea şi  funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în 

Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu”  
 

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată,  
 

GUVERNUL  ROMÂNIEI  adoptă prezenta hotărâre: 
 

        Articol unic. Hotararea Guvernului nr 834/2010 privind reorganizarea şi functionarea 
Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. Dr. G. K. 
Constantinescu”,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea  I, nr. 596 din 23 august 
2010, se modifică şi se completează după cum urmează: 
 
       1. Alineatul (2) al articolului 1, se modifică şi va avea următorul cuprins:   
       „(2)  Agenţia Naţională pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie „Prof. Dr. G. K. 
Constantinescu" este autoritatea naţională competentă în domeniul zootehnic privind inspecţia de 
stat în zootehnie, reproducţia, ameliorarea, controlul calităţii nutreţurilor, conservarea şi 
managementul resurselor genetice animale, identificarea ecvideelor, identificarea stupilor şi 
stupinelor şi statistica în zootehnie.  
 
      2. După litera a) a articolului 2 se introduce o nouă literă, lit. a1), cu următorul cuprins:  
      „a1)  controlează, pe baza normelor legale în vigoare, parametrii de calitate fizico-chimici ai 
nutreţurilor utilizate în raţiile furajere ale animalelor cuprinse în programele de ameliorare; ” 
 
      3.După litera b) a articolului 2 se  introduce o nouă literă, lit.b1), cu următorul cuprins: 
         „b1)  elaborează proceduri tehnice pentru desfăşurarea atribuţiilor din domeniul său de 
activitate, încheie acorduri de delegare interinstituţională cu instituţii aflate în  subordinea sau 
coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; ” 
 
      4. Literele c), e), f) şi g) ale articolului 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„c) monitorizează şi controlează modul de implementare şi realizare a programelor de 
ameliorare  elaborate de către asociaţiile/organizaţiile de crescători acreditate pentru înfiinţarea şi 
conducerea registrelor genealogice; 

e) organizează şi efectuează activitatea de identificare, individualizare, şi înregistrare a 
cabalinelor de rasă, constituie şi actualizează baza naţională de date SIIE, acordă numărul unic 
UELN (Universal Equine Life Number), emite şi eliberează paşapoartele pentru toate ecvideele; 
 f) monitorizează şi controlează modul de aplicare a sistemului de identificare, 
individualizare şi înregistrare la animalele cuprinse în programele de ameliorare şi conservare;  

g) monitorizează şi controlează respectarea metodelor de înregistrare a performanţelor şi  
corectitudinea evaluării genetice pentru animalele cuprinse în controlul oficial al producţiilor; ” 
 
     5. După litera i) a articolului 2 se introduce o nouă literă, lit.i1), cu următorul cuprins: 
     „i1) acreditează organizaţiile/asociaţiile crescătorilor de animale pentru efectuarea controlului 
oficial al producţiei, cantitativ şi calitativ inclusiv pentru calcularea şi publicarea rezultatelor; ” 
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   6. După litera l) a articolului 2 se introduc literele lit.l1), lit.l2)  cu următorul cuprins: 
     „ l1) este membru cu drepturi depline în organizaţiile internaţionale de profil la care este 
afiliată sau în curs de  afiliere, este abilitată  să reprezinte România în relaţiile cu acestea şi 
achită cotizaţiile aferente; 
        l2) cordonează, organizează şi participă la manifestări ştiinţifice, zootehnice şi agricole, la 
expoziţii de animale cu participare naţională şi internaţională; 
       
 7. Literele m), n), o) p) şi q) ale articolului 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:  
      „m) autorizează operatorii economici care depozitează şi comercializează material seminal 
congelat  şi embrioni, monitorizează şi controlează activitatea acestora; 
       n) efectuează analize, teste şi expertize în laboratoarele proprii, laboratoare naţionale de 
referinţă pentru certificarea: paternităţii produşilor, parametrilor calitativi ai laptelui, calităţii 
nutreţurilor, mierii şi a materialului seminal, emite buletine oficiale de analiză şi expertiză;  
      o) autorizează asociaţiile de crescători implicate în desfăşurarea activităţilor de reproducţie, 
prin însămânţări artificiale, montă naturală dirijată şi embriotransfer la toate speciile de interes 
zooeconomic, monitorizează şi controlează activitatea acestora; 
    p) autorizează staţiunile şi punctele de montă publică, hergheliile şi depozitele de armăsari,  
autorizează reproducătorii masculi, pentru montă naturală, la toate speciile de interes 
zooeconomic; 
     q) organizează şi efectuează contracost cursuri teoretice de formare, specializare şi 
perfecţionare a pregătirii profesionale în cadrul Centrului Naţional de Formare Profesională în 
Zootehnie precum şi cursuri practice în cadrul biobazei Centrului Naţional de Formare 
Profesională în Zootehnie;” 
 
8.După litera m) a articolului 2 se introduce o nouă literă, lit.m1), cu următorul cuprins: 
„m1) elaborează proceduri de distribuţie a materialului seminal pe teritoriul României, proceduri 
aprobate prin ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; ” 
 
9.După litera o) a articolului 2 se introduce o nouă literă, lit.o1), cu următorul cuprins: 
„o1) elaborează proceduri de organizare şi desfăşurare a activităţii de reproducţie, proceduri 
aprobate prin ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; ” 
 
 10. Litera ş) a articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:      
  
  „ş) autorizează şi controlează stupinele de elită şi stupinele de multiplicare şi participă alături 
de asociaţiile apicole acreditate la efectuarea controlului oficial al performanţelor apicole; ” 
      
 11. După litera ş) a articolului 2 se introduce o nouă literă, lit.ş1), cu următorul cuprins:    
„ ş1) coordonează la nivel naţional acordarea codurilor pentru formele asociative apicole, acordă 
şi înregistrează numerele de identificare pentru stupi şi stupine într-o bază naţională de date; ” 
    
  12. Litera t) a articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:      
 „t) controleaza modul de indeplinire a criteriilor de eligibilitate şi aprobă programele de 
conservare şi utilizare a raselor de animale aflate in stare critica, in pericol de disparitie, 
vulnerabile şi a celor nesigure, asigura dezvoltarea şi functionarea bancii naţionale de gene 
animale; ” 
    
   13 După litera t) a articolului 2 se introduc patru noi litere, lit.t1), t2), t3) şi t4) cu 
următorul cuprins: 
      „t1) produce agent criogenic lichid cu instalaţiile proprii, agent  necesar pentru funcţionarea 
băncii naţionale de gene animale şi livrează contracost agent criogenic lichid; 



      t2) valorifică eficient parcul criogenic din dotare prin închirierea  către operatorii de 
însămânţări artificiale, asociatiilor/organizatiile legal consituite şi autorizate in vederea efectuării 
însamantrilor artiiciale şi embriotrasfer; 
     t3) organizează şi dezvoltă în colaborare ştiinţifică cu Academia Română, ASAS, Universităţi 
de profil, asociaţii şi alte instituţii banca naţională de gene animale, atât insitu cât şi exsitu 
precum şi centrul de recoltare şi conservare a materialului seminal şi embrionilor la speciile şi 
rasele de animale aflate în patrimoniul genetic naţional; 
   t4) organizează şi desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică direct sau în colaborare cu alte 
unităţi din domeniul cercetării zootehnice, redactează şi editează buletine informative, studii de 
sinteză, monografii, etc; ” 
     
  14. Literele u)  şi w)  ale articolului 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
     „ u) autorizează fermele şi staţiunile de testare în care se realizează testarea performanţelor 
raselor, liniilor, hibrizilor şi noilor creaţii biologice in vederea omologarii acestora şi emite 
certificatul de omologare a raselor, liniilor, hibrizilor şi noilor creaţii biologice; 
      w) conduce registrele genealogice pentru populaţile de animale de rasă pură  până la 
acreditarea asociaţiilor de crescători; ” 
        
15. După litera w) a articolului 2 se introduce o nouă literă, lit.w1), cu următorul cuprins: 
    „w1) monitorizează şi controlează respectarea normelor tehnice de creştere şi exploatare a 
cabalinelor din hergheliile aflate în proprietatea statului; 
         
 16. Litera aa) a articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   „aa) prin laboratoarele proprii pentru controlul calităţii laptelui, efectuează contracost, analiza 
laptelui crud atât  pentru animalele cuprinse în programele de ameliorare cât şi pentru laptele 
care merge la procesare;” 
 
17. După litera aa) a articolului 2 se introduc două noi  litere, lit. aa1 şi lit. aa2), cu 
următorul cuprins: 
„aa1) prin laboratorul central de citogenetică efectuează contracost, teste  de biologie celulară şi 
moleculară; 
aa2) prin laboratorul central de nutriţie  efectuează contracost, analize  fizico-chimice pentru  
nutreţurile aflate în raţiile furajere ale animalelor supuse lucrărilor de selecţie şi ameliorare. ” 
 
18.   După  alin 5)  al   articolului  3  se  introduc  două  noi   alineate,  alineatul 6)   şi 
aleneatul 7), cu următorul cuprins: 
 
 
        (6) Cuantumul tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de către Agenţie 
asociaţiilor/organizaţiilor crescătorilor de animale sau oricăror alţi beneficiari,  ca urmare a :  
 - cursurilor teoretice şi practice de formare, specializare şi perfecţionare a pregătirii 
profesionale;  
-  agentului criogenic lichid vandut; 
-  închirierii parcului criogenetic; 
-  analizelor din laptele crud; 
-   testelor de  biologie celulară şi moleculară; 
-  oricărei alte activităţi în urma căreia Agenţia încasează bani; 
 se stabileşte anual de către conducerea Agenţiei,  se aprobă prin ordin al Ministrului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale şi se virează integral la bugetul de stat;” 
          (7)   Sumele prevăzute la alin. (1) se fac venit la  bugetul de stat şi se virează în termen de 
30 zile de la încasarea acestora. 

 



      19.  Art. 7, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„ (1) Centrele tehnice regionale se reorganizeaza ca  Inspectorate regionale pentru ameliorăre, 
reproducţie şi conservarea  resurselor genetice animale, denumite Inspectorate  regionale, fără 
personalitate juridica, in subordinea Agentiei, organizate in teritoriu, dupa cum urmeaza: 
Inspectoratul  regional zootehnic 1 Nord-Est, Inspectoratul regional zootehnic 2 Sud-Est, 
Inspectoratul regional zootehnic 3 Sud,  Inspectoratul regional zootehnic 4  Sud -Vest, 
Inspectoratul regional zootehnic 5 Vest, Inspectoratul regional zootehnic 6 Nord-Vest,  
Inspectoratul regional zootehnic 7 Centru,  Inspectoratul regional zootehnic 8 Bucureşti-Ilfov.       
 
   (2) Numarul de posturi pentru fiecare Inspectorat regional, oficiile judeţene pentru ameliorare 
şi reproducţie în zootehnie care intră în componenţa fiecărui Inspectorat regional, precum si 
modul de organizare şi functionare a Inspectoratelor regionale se stabilesc, in conditiile legii, 
prin decizie a directorului general al Agentiei.  
     
  
 

PRIM-MINISTRU 
 
 

Victor Viorel PONTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ  
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.834/ 2010 privind 
reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. 
K. Constantinescu” 
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*)  
1. Descrierea 
situaţiei actuale 

        În prezent Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. 
Dr. G. K. Constantinescu", funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr.834/2010, în 
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
       Atribuţiile Agenţiei sunt stabilite conform prevederilor: 
- Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,  
- Legii Zootehniei nr.72/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
- Legii calului nr.389/2005, cu modificările şi completările ulterioare, 
- Hotărârii Guvernului nr.834/2010.   

2. Schimbări 
preconizate 

În conformitate cu art. 291 din Legea nr. 72/2002 a zootehniei, coordonarea şi organizarea 
identificării şi înregistrării ecvideelor, precum şi constituirea bazei de date pentru acestea 
se fac de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. 
Dr. G. K. Constantinescu". 
 
Având în vedere investiţiile realizate în anul 2009 pentru înfiinţarea  laboratorului de 
referinţă şi control al calităţii nutreţurilor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare 
şi Reproductie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", precum şi lipsa unei 
autorităţi care să controleze parametri de calitate ai nutreţurilor, prin prezentul proiect se 
reglementează această activitate de control ca atribuţie a Agenţiei Naţionale pentru 
Ameliorare şi Reproductie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu". 
 
Ca urmare a reorganizării activităţii Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie 
în Zootehnie din anul 2010, o serie de atribuţii au fost preluate de către 
organizaţiile/asociaţiile  crescătorilor  de animale, iar ANARZ, autoritatea competentă în 
domeniu a păstrat doar atribuţii de autorizare, monitorizare şi control, se impune deci ca în 
prezentul proiect toate aceste activităţi pe care ANARZ nu le mai efectuează să fie doar 
monitorizate şi controlate. 
 
ANARZ, ca reprezentant al MADR este membru cu drepturi depline în organizaţii 
internaţionale de profil. Calitatea de membru a acestor asociaţii implică şi achitarea unor 
cotizaţii anuale obligatorii. Prin modificările aduse se reglementează achitarea acestor  
cotizaţii  direct de către ANARZ şi evitarea excluderii României din acest organizaţii 
internaţionale. 
ANARZ ca autoritate naţională în domeniul zootehnic participă la manifestări ştiinţifice, 
organizează şi coordonează desfăşurarea expoziţiilor de animale atât la nivel regional cât 
şi la nivel naţional ( INDAGRA).  
 
Având în vedere declinul semnificativ înregistrat de învăţământul profesional agricol şi 
necesitatea crescândă de lucrători calificaţi în domeniul său de activitate, ANARZ 
organizează cursuri teoretice şi practice de formare, specializare şi perfecţionare a 
pregătirii profesionale în cadrul Centrului Naţional de Formare Profesională în Zootehnie. 
Prezentul proiect reglementează modalitatea de virare către bugetul de stat a sumelor de 
bani încasate de la solicitanţii cursurilor de formare profesională. 
Având în vedere investiţiile realizate pentru punerea în funcţiune a instalaţiilor de 
producere a azotului lichid, precum şi necesitatea producerii acestuia pentru funcţionarea 
la parametrii corespunzători a băncii naţionale de gene animale, precum şi solicitările 



Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 
anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

organizaţiilor/asociaţiilor implicate în reproducţia animală se reglementează posibilitatea 
valorificării azotului lichid excedentar şi virarea  sumelor obţinute la bugetul de stat. De 
asemenea, se impune ca parcul criogenic aflat în dotarea ANARZ, care, nefolosit, s-ar uza 
fizic şi  moral, să poată fi închiriat către organizaţiile/asociaţiile profesionale implicate în 
reproducţia animală, aducându-se astfel venituri suplimentare la bugetul de stat şi 
eficientizându-se  investiţiile realizate anterior. 
 
În conformitate cu prevederile prezentului proiect, Agenţia încasează tarife de la 
asociaţii/organizaţii ale crescătorilor de animale sau oricare alţi beneficiari,  ca urmare a:  
 - organizării şi efectuării cursurilor teoretice şi practice de formare, specializare şi 
perfecţionare a pregătirii profesionale;  
-  vânzării agentului criogenic lichid; 
-  închirierii parcului criogenic; 
-  efectuării analizelor din laptele crud destinat procesării; 
-  efectuării analizelor de testare a paternităţii; 
- efectuarea analizelor fizico-chimice ale nutreţurilor utilizate în raţiile furajere ale 
animalelor cuprinse în programele de ameliorare. 
Cuantumul tarifelor încasate pentru activităţile menţionate anterior se stabileşte anual prin 
decizie a Directorului general al Agenţiei,  se aprobă prin ordin al Ministrului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale şi se virează integral la bugetul de stat. 
 
Prin prezentul proiect se înfiinţează 8 Inspectorate regionale pentru ameliorare, 
reproducţie şi conservarea  resurselor genetice animale,  cu scopul de a descentraliza 
activitatea şi de a reduce timpul scurs de la luarea unei decizii şi până la punerea în 
practică a acesteia. De asemenea, prin înfiinţarea celor 8 Inspectorate regionale se 
optimizează modul de soluţionare a disfuncţionalităţilor specifice fiecărei regiuni, având 
în vedere particularităţile acestora. 

3. Alte informaţii 
(**) Nu este cazul 

Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
1. Impactul macroeconomic        Redimensionarea structurii  organizatorice şi diminuarea 

cheltuielilor publice ale acestora în vederea minimizării costurilor. 

2. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniul ajutoarelor 
de stat 

Nu este cazul 

3. Impactul asupra mediului de 
afaceri Nu este cazul  

4. Impactul social Nu este cazul          
5. Impactul asupra mediului (***) Nu este cazul 

6. Impactul asupra drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului 

Nu are impact. Proiectul este corelat cu dispoziţiile Convenţiei 
europene a drepturilor omului şi ale protocoalelor adiţionale la aceasta, 
ratificate de România, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului. 

7. Alte informaţii   Nu este cazul. 
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- mii lei - 
Indicatori Anul 

curent 
Următorii 4 ani Media pe 5 

ani 
1 2 3 4 5 6 7 

Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

240 265 285 315 350 291 

a)bugetul de stat din acesta: 240 265 285 315 350 291 
i)impozit pe profit       
ii) impozit pe venit       
b) bugete locale:       
i)impozit pe profit       
c) bugete asigurarilor sociale de 
stat: 

      

i) contributii de asigurari       
2. Modificari ale cheltuielilor 
bugetare plus/minus din care; 

      

a)bugetul de stat din acesta:       
i)cheltuieli de personal       
ii)bunuri si servicii       
b)bugete locale       
i)cheltuieli de personal       
ii)bunuri si servicii       
c) bugetul asigurarilor sociale de 
stat: 

      

i)cheltuieli de personal       
ii)bunuri si servicii       
3. Impact financiar plus/minus din 
care 

240 265 285 315 350 291 

a)buget de stat 240 265 285 315 350 291 
b)bugete locale       
4. Propuneri pentru acoperirea 
cresterii cheltuielilor bugetare 

      

5.Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

      

6.Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor 
veniturilor si/sau chieltuielilor 
bugetare 

      

 

Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei 
în vigoare 

      Hotărârea Guvernului nr. 
834/2010 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale 
pentru Ameliorare şi Reproducţie 
în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. 
Constantinescu" 

1.  Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii 

 Nu este cazul 
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2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară 
în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare  Nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative 
comunitare 

 Proiectul de act normativ nu se 
referă la acest subiect 

4. Hotărâri  ale Curţii de Justiţie  a Uniunii Europene Nu este cazul 
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg 
angajamente Nu este cazul 

6. Alte informaţii  Nu este cazul 
Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate  Nu este cazul   

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act 
normativ 

Nu este cazul 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative 

Nu este cazul 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

Nu este cazul 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

Nu este cazul 

6. Alte informaţii Nu este cazul 
Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ 
1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ 

 - Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, prin afişare pe site-ul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
 - Acţiunea de informare a societăţii civile se face prin intermediul site-
ului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al 
Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. 
Dr. G. K. Constantinescu". 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, 
precum şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii 
biologice 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii  Nu este cazul. 
Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act 
normativ de către autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme 
sau extinderea competentelor instituţiilor existente 

 Proiectul de act normativ se va pune în aplicare de Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale și Agenţia 
Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie 
"Prof. Dr. G. K. Constantinescu" 

2. Alte informaţii  Nu este cazul. 
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          În acest sens am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.834/2010 privind reorganizarea și 
funcționarea Agenției naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie ”Prof. Dr. G.K. 
Constantinescu”, pe care îl supunem spre adoptare. 
 
 

MINISTRUL AGRICULTURII  
ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 
 

Daniel CONSTANTIN 
 
 
 
 
 
 

AVIZĂM FAVORABIL: 
 
 

              VICEPRIM-MINISTRU                                              
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE                    MINISTRUL DELEGAT  
               PENTRU BUGET 
 
                  
                 Daniel CHIȚOIU                                  Liviu VOINEA                
 
                        

                                                                                   
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, 
                 PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
               PERSOANELOR VÂRSTNICE 
       
               Titus CORLĂȚEAN                                                             Mariana CÂMPEANU 
                                                                              
                   

 
 
 
 
 
 

MINISTRUL  JUSTIŢIEI 
 
 
 

                                                        Robert Marius CAZANCIUC 
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