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RAPORT   

asupra  proiectului de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea zootehniei nr. 32/2019   
(PLx.313/2019) 

 
       În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în 
fond, cu  proiectul de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea zootehniei nr. 32/2019 
transmis cu adresa nr. Plx. 313/2019 şi înregistrat cu nr.4c-5/347 din 02.07.2019. 
    Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art. 
(92), alin.9. pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor. 
    Proiectul de lege  a fost adoptat de Senat, în forma inițială, în şedinţa din 26 iunie 2019. 
    La întocmirea raportului Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ înregistrat cu 
nr.292/10.04.2019, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social înregistrat cu nr. 
1345/26.03.2019 precum și punctul de vedere al Guvernului (nr. 541/16.04.2019) de a nu susține 
adoptarea acestei inițiative legislative.  
    Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.2 din Legea zootehniei nr. 
32/2019, în vederea introducerii crescătorilor de albine în categoriile reglementate de această 
lege. 
    În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat 
proiectul de lege sus menţionat în şedinţa din 18 mai 2021.     
    La lucrările Comisiei membrii acesteia și-au înregistrat prezența conform listei de prezență. 
    În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice au hotărât în unanimitate respingerea proiectului de lege, deoarece există deja 
un act normativ distinct care reglementează activitatea din apicultură – Legea apiculturii nr. 
383/2013, cu modificările și completările ulterioare. 
    În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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