
 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 15 aprilie 2019 

Nr. 4c-9/206 
 

  
AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru înfiinţarea postului de specialist în 
domeniul consultanţei agricole în cadrul fiecărei unităţi a administraţiei 

publice locale, în scopul asigurării serviciilor de consiliere agricolă 
pentru fermieri 

 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru înfiinţarea 

postului de specialist în domeniul consultanţei agricole în cadrul fiecărei unităţi a 

administraţiei publice locale, în scopul asigurării serviciilor de consiliere agricolă 

pentru fermieri, trimis cu adresa nr. PLx 150/2019 din 20 martie 2019. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege mai sus menţionat în 

şedinţa din 2 aprilie 2019. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente care, supuse 

votului, au fost acceptate de membrii comisiei şi sunt redate în anexa care face 

parte integrantă din prezentul aviz. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 

de voturi (un vot împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Éva Andrea Csép  

             
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
 



 

ANEXA 
 

Amendamente admise  
 

În cursul dezbaterilor, următoarele amendamente au fost admise: 
 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
Art.2. – (1) Autorităţile administraţiei 
publice locale au obligaţia ca în numărul 
maxim de posturi ce pot fi încadrate, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
273/2006 privind finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare, cu modificările şi completările 
ulterioare, să înfiinţeze un post de 
specialist în domeniul consultanţei 
agricole care va fi ocupat de un absolvent 
cu studii superioare în domeniul 
agriculturii şi conexe. 
 
 
 
 
 
(2) Înfiinţarea postului de specialist în 
domeniul consultanţei agricole va fi 
realizată şi prin transformarea unui post 
existent vacant, după caz. 

 
Art.2. – (1) Autorităţile administraţiei 
publice locale au obligaţia ca, în numărul 
maxim de posturi stabilite potrivit 
prevederilor art.III din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri financiare, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.13/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, să înfiinţeze un 
post de specialist în domeniul 
consultanţei agricole, care va fi ocupat 
prin încheierea unui contract 
individual de muncă, de un absolvent 
cu studii superioare în domeniul 
agriculturii şi conexe. 
 
(2) Înfiinţarea postului de specialist în 
domeniul consultanţei agricole se poate 
realiza şi prin transformarea unui post 
vacant existent. 

 
 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 
 
 
 
Corelare cu dispoziţiile 
legale în materie şi cu 
observaţiile formulate în 
avizul Consiliului Legislativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 



 

 
(3) Autorităţile administraţiei publice 
locale care, la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, nu au post vacant pentru a 
fi transformat conform lit.b) şi care au 
numărul maxim de posturi ocupate, 
conform prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.63/2010, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, au obligaţia ca după 
vacantarea unui post de execuţie, acesta 
să fie transformat în post de specialist în 
domeniul consultanţei agricole. 
 
(4) Finanţarea activităţii de consultanţă 
agricolă desfăşurată de către personalul 
de specialitate angajat la nivelul unităţilor 
administraţiei publice locale, inclusiv 
salarizarea acestuia, se asigură din 
bugetele locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) Autorităţile administraţiei publice 
locale care, la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, au numărul de posturi 
stabilite potrivit legii la nivel maxim 
şi nu au un post vacant pentru a fi 
transformat conform alin.(2), au 
obligaţia ca, după vacantarea unui post 
de execuţie contractual, acesta să fie 
transformat în post de specialist în 
domeniul consultanţei agricole. 
 
 
 
(4) Finanţarea activităţii de consultanţă 
agricolă desfăşurată de către personalul 
de specialitate angajat la nivelul unităţilor 
administraţiei publice locale se asigură 
din bugetele locale. 
 
(5) Finanţarea cheltuielilor de 
personal pentru specialiştii în 
domeniul consultanţei agricole care 
îşi desfăşoară activitatea potrivit 
prezentei legi, se asigură din 
transferuri de la bugetul de stat către 
bugetele locale, prin bugetul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, în limita creditelor bugetare 
aprobate cu această destinaţie.  
 
 
 

 
 
Corelare cu dispoziţiile 
legale în materie. 
 
Claritatea textului şi 
trimitere corectă. 
 
Textul alin.(1) precizează 
care sunt dispoziţiile legale 
de stabilire a numărului de 
posturi în cadrul autorităţilor 
administraţiei publice locale. 
 
 
 
 
 
Pentru a nu împovăra 
bugetele locale cu o 
cheltuială suplimentară. 
 
Modalitatea de finanţare a 
acestor cheltuieli este 
similară finanţării 
cheltuielilor de personal din 
domeniul asistenţei 
medicale comunitare, 
reglementate de OUG 
nr.18/2017. 
 
 
 



 

 
(5) Finanţarea postului de specialist în 
domeniul consultanţei agricole se poate 
realiza şi prin aprobarea de către 
consiliile locale a unor taxe speciale 
pentru funcţionarea serviciilor publice 
locale de consultanţă agricolă potrivit 
prevederilor art. 30 din Legea 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
(6) Finanţarea postului de specialist în 
domeniul consultanţei agricole se poate 
face din fondurile Fondul European de 
Garantare Agricolă/Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi/sau 
din alte programe cu finanţare externă. 
 

 
(6) Prin excepţie de la prevederile 
alin.(5), finanţarea cheltuielilor de 
personal pentru specialiştii în 
domeniul consultanţei agricole se poate 
realiza şi din: 
a) venituri proprii ale bugetelor 
locale, constituite din taxe speciale, 
aprobate de către consiliile locale, 
pentru funcţionarea serviciilor publice 
locale de consultanţă agricolă, potrivit 
prevederilor art.30 din Legea 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
b) Fondul European de Garantare 
Agricolă, Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală şi/sau din alte 
programe cu finanţare externă. 
 

 
Pentru cursivitatea textului 
legii.  
 
Utilizarea unor termeni 
consacraţi în materie. 

2.  
Art.3 lit.k) 
 
k) alte atribuţii ale personalului de 
specialitate din domeniul consultanţei 
agricole care funcţionează în cadrul 
unităţilor administraţiei publice 
locale se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, iniţiată de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice în colaborare cu Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
 
 

 
 
 
k) alte atribuţii ale personalului de 
specialitate din domeniul consultanţei 
agricole se pot stabili prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice şi Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

 
 
 
Evitarea repetării unor 
sintagme. 



 

3.  
Art.5 alin.(3) 
 
(3) Protocolul cadru de colaborare va fi 
elaborat de către Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi va fi aprobat prin 
ordin al ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale. 
 

 
 
 
(3) Protocolul cadru de colaborare va fi 
elaborat de către Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice şi va fi aprobat 
prin ordin comun al celor doi miniştri.  
 

 
 
 
Este necesar ca modelul 
protocolului cadru să fie 
elaborat de cele două 
ministere. 
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