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Articol unic 
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49 din 28 iunie 2006 pentru modificarea si completarea unor 
acte normative care reglementeaza identificarea si inregistrarea ecvinelor si constituirea unei baze de date pentru 
acestea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2006, cu urmatoarele modificari 
si completari:  
1. La articolul III punctul 1, dupa alineatul (5) al articolului 292 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu 
urmatorul cuprins:  
"(6) Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie «Prof. G. K. Constantinescu» va preda 
Autoritatii Hipice Nationale softul, microcipurile si cititoarele pentru microcipuri, dupa achizitionare."  
2. Articolul IV va avea urmatorul cuprins:  
"Art. IV. - Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va preda Autoritatii Hipice 
Nationale informatiile privind identificarea si inregistrarea ecvinelor existente, detinute de aceasta la data intrarii 
in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta."  
3. La articolul V, punctul 3 se abroga.  
4. La articolul V, punctul 4 se abroga.  
5. La articolul V, punctul 5 se abroga.  
6. La articolul V, punctul 7 se abroga.  
7. La articolul V punctul 8, dupa alineatul (8) al articolului 341 se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu 
urmatorul cuprins:  
"(9) Cheltuielile pentru intretinerea cabalinelor prevazute la alin. (1) si cuprinse in deconturile intocmite, 
incepand cu luna ianuarie 2006, de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva in conformitate cu Ordinul ministrului 
agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 564/2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli finantate de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, pentru intretinerea 
cabalinelor din categoria Herghelia Nationala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 791 din 19 
septembrie 2006, se finanteaza de la bugetul de stat si se deconteaza direct Regiei Nationale a Padurilor - 
Romsilva, cu avizul Autoritatii Hipice Nationale, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii 
Rurale."  
8. La articolul V, punctul 9 se abroga.  
9. La articolul V, punctul 10 se abroga.  
10. La articolul V, punctul 11 se abroga.  
11. La articolul V, punctul 12 se abroga.  
12. La articolul V, dupa punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 13, cu urmatorul cuprins:  
"13. La anexa nr. 2, dupa articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu urmatorul cuprins:  
«Art. 141. - Autoritatea Hipica Nationala utilizeaza pentru aparatul propriu 11 autoturisme pentru activitati 
specifice, un microbuz si un autoturism de teren, consumul maxim de carburanti pentru un autovehicul fiind de 
600 l/luna.»"  
 
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) 
din Constitutia Romaniei, republicata.  
 

 


