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RAPORT

asupra proiectului de Lege pentru înființarea postului de specialist în domeniul consultanței agricole în cadrul fiecărei
unități a administrației publice locale, în scopul asigurării serviciilor de consiliere agricolă pentru fermieri
(PL.x 150/2019)

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege pentru înființarea postului de
specialist în domeniul consultanței agricole în cadrul fiecărei unități a administrației publice locale, în scopul asigurării serviciilor de
consiliere agricolă pentru fermieri, transmis cu adresa nr. PLx 150 din 20 martie 2019 și înregistrat sub nr. 4c-5/138/21.03.2019.

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 pct.1 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 18 martie 2019.
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere:
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1202/19.12.2018).
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înființarea postului de specialist în domeniul politicilor administrative pentru
agricultură și dezvoltare rurală în cadrul administrației publice locale, în scopul asigurării furnizării de servicii de consiliere agricolă.
Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au examinat proiectul de lege sus
menționat în ședința din 4 iunie 2019. La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară deputaţii au fost
prezenți conform listei de prezență.
La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, doamna
Elena Tatomir, director general în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, cu majoritate de voturi
(înregistrându-se 4 voturi împotrivă și 3 abțineri), să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul
de Lege pentru înființarea postului de specialist în domeniul consultanței agricole în cadrul fiecărei unități a administrației
publice locale, în scopul asigurării serviciilor de consiliere agricolă pentru fermieri, cu amendamentele admise redate în anexa
nr.1 și amendamentul respins redat în anexa nr.2, care fac parte integrantă din prezentul raport.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

VICEPREŞEDINTE,

SECRETAR,

Dănuț PĂLE

Dan CIOCAN

Consilier parlamentar, Anton Păştinaru

2

0

1

2

3

Anexa nr.1
I. AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
Text propus de Comisie
Text Senat
Motivarea amendamentelor
crt.
(autorul amendamentului)
0
1
2
3
1.
Pentru trimite la statul de
LEGE
LEGE
pentru înființarea postului de specialist în
pentru înființarea funcției de specialist în funcții.
domeniul consultanței agricole în cadrul fiecărei domeniul consultanței agricole în cadrul
unități a administrației publice locale, în scopul
fiecărei unități a administrației publice
asigurării serviciilor de consiliere agricolă pentru
locale
fermieri
2.

Art.1. – (1) Se înființează postul de specialist în
domeniul consultanței agricole în cadrul fiecărei
unități a administrației publice locale, în scopul
asigurării serviciilor de consiliere agricolă pentru
fermieri.
(2) Activitatea de specialist în domeniul
consultanței agricole reprezintă ansamblul integrat
de activități specifice de asistență tehnică, informare,
îndrumare și consiliere pentru gestionarea terenurilor
și gestionarea fermelor, obținerea fondurilor
europene și naționale în rândul fermierilor, precum
și pentru realizarea și depunerea documentelor la
instituțiile locale și centrale din domeniul agriculturii
și dezvoltării rurale.

Art.1. – (1) Se înființează funcția de Pentru corectitudinea redactării.
specialist în domeniul consultanței agricole
în cadrul fiecărei unități a administrației
publice locale, în scopul asigurării
serviciilor de consiliere agricolă pentru
fermieri.
(2) Activitatea specialistului în
domeniul consultanței agricole privește
ansamblul activităților specifice de asistență
tehnică, informare, îndrumare și consiliere
pentru gestionarea terenurilor și gestionarea
fermelor, obținerea fondurilor europene și
naționale în rândul fermierilor, precum și
pentru
realizarea
și
depunerea
documentelor la instituțiile locale și
centrale din domeniul agriculturii și
dezvoltării rurale.
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(3) Activitatea de consiliere agricolă vizează:
a) cerințele de implementare a directivelor C.E.,
Regulamentelor U.E., condițiile și angajamentele în
materie de gestionare aplicabile fermierilor și altor
beneficiari stabilite în Planul Strategic PAC, inclusiv
cerințele și standardele din cadrul condiționalității și
condițiile privind schemele de sprijin pentru
fermieri;

(3) Nemodificat
a)
îndeplinirea
cerințelor
de
implementare a directivelor Comisiei
Europene, a regulamentelor Uniunii
Europene,
a prevederilor legislației
naționale, condițiile și angajamentele în
materie de gestionare aplicabile fermierilor
și altor beneficiari stabilite în Planul
Strategic privind Politica Agricolă Comună,
inclusiv a cerințelor și standardelor din
cadrul condiționalității privind schemele de
sprijin pentru fermieri;
b)
centralizarea
informațiilor
referitoare la instrumentele financiare și
planurile de afaceri dezvoltate în temeiul
Planului Strategic privind Politicile
Agricole Comune, gestionarea riscurilor și
realizarea de acțiuni preventive pentru
limitarea dezastrelor naturale, eroziunea
solului, a bolilor la animale și protecția
plantelor;
c) luarea măsurilor la nivelul
exploatațiilor agricole privind modernizarea
acestora, consolidarea competitivității,
integrarea sectorială, marketingul și
orientarea către piață precum și promovarea
antreprenorialului;
d) nemodificat

b) informații referitoare la instrumentele
financiare și planurile de afaceri dezvoltate în
temeiul Planului Strategic PAC, gestionarea
riscurilor și acțiuni preventive pentru limitarea
dezastrelor naturale, eroziunea solului, a bolilor la
animale și protecția plantelor;

c) măsurile la nivelul exploatațiilor agricole
privind modernizarea acestora, consolidarea
competitivității, integrarea sectorială, marketingul și
orientarea către piață precum și promovarea
antreprenorialului;
d) promovarea conversiei exploatațiilor agricole,
diversificarea activităților economice a acestora și
bioeconomiei;
e) promovarea unor tehnologii care contribuie la
atenuarea schimbărilor climatice și a practicilor
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e) nemodificat
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agricole beneficie pentru climă și mediu;
f) asigurarea transferului rezultatelor cercetării
și inovării în agricultură;
g) formarea profesională continuă a fermierilor
și instruirea periodică a consultanților;
h) sprijin și asistență tehnică pentru elaborare
documentație în vederea accesării de fonduri
europene și naționale precum și pentru elaborarea și
implementarea proiectelor grupurilor operaționale
pentru
inovare
privind
productivitatea
și
durabilitatea agriculturii.
3.

2

3

f) nemodificat
g) nemodificat
h) nemodificat

Art.2. – (1) Autoritățile administrației publice
locale au obligația ca în numărul maxim de posturi
ce pot fi încadrate, potrivit prevederilor Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru
modificarea și completarea Legii 273/2006 privind
finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea
unor măsuri financiare, cu modificările și
completările ulterioare, să înființeze un post de
specialist în domeniul consultației agricole care va fi
ocupat de un absolvent cu studii superioare în
domeniul agriculturii și conexe.

Art.2. – (1) Autoritățile administrației
publice locale au obligația ca, în numărul
maxim de posturi stabilite
potrivit
prevederilor art.III din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru
modificarea
și
completarea
Legii
nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, precum și pentru stabilirea unor
măsuri financiare,aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr.13/2001, cu
modificările și completările ulterioare, să
înființeze o funcție de specialist în
domeniul consultanței agricole care va fi
ocupat prin încheierea unui contract
individual de muncă, de un absolvent de
studii superioare în domeniul agriculturii și
conexe.
(2) Înființarea postului de specialist în domeniul
(2) Înființarea funcției de specialist în
consultanței agricole va fi realizată și prin domeniul consultanței agricole se poate
transformarea unui post existent vacant, după caz.
realiza și prin transformarea unui post
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(3) Autoritățile administrației publice locale
care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au
post vacant pentru a fi transformat conform lit.b) și
care au numărul maxim de posturi ocupate, conform
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
63/2010, cu modificările și completările ulterioare,
au obligația ca după vacantarea unui post de
execuție, acesta să fie transformat în post de
specialist în domeniul consultanței agricole.
(4) Finanțarea activității de consultanță agricolă
desfășurată de către personalul de specialitate
angajat la nivelul unităților administrației publice
locale, inclusiv salarizarea acestuia, se asigură din
bugetele locale.
(5) Finanțarea postului de specialist în domeniul
consultanței agricole se poate realiza și prin
aprobarea de către consiliile locale a unor taxe
speciale pentru funcționarea serviciilor publice
locale de consultanță agricolă potrivit prevederilor
art.30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare.
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vacant existent, după caz.
(3) Autoritățile administrației publice
locale care, la data intrării în vigoare a
prezentei legi, au numărul de posturi
stabilite potrivit legii la nivel maxim și nu
au un post vacant pentru a fi transformat
conform prevederilor alin.2, au obligația
ca, după vacantarea unui post de execuție
contractual, acesta să fie transformat în
funcția de specialist în domeniul
consultanței agricole.
(4) nemodificat

(5)
Finanțarea
specialistului
în Prin comasare
domeniul consultanței agricole se poate alin.(6).
realiza prin aprobarea de către consiliile
locale a unor taxe speciale pentru
funcționarea serviciilor publice locale de
consultanță agricolă potrivit prevederilor
art.30 din Legea 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, precum și din
fondurile Fondului European de Garantare
Agricolă/Fondului European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală și/sau din alte programe
cu finanțare externă.
(6) Finanțarea postului de specialist în domeniul
(6) Se elimina
consultanței agricole se poate face din fondurile
Fondul European de Garantare Agricolă/Fondul

alin.(5)

cu
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European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și/sau
din alte programe cu finanțare externă.
4.

Art.3. – Specialistul în domeniul consultanței Art.3. - Nemodificat
agricole are următoarele atribuții:
a) asigură consilierea fermierilor în vederea
realizării documentelor necesare la depunerea cererii
de sprijin pentru Schema de Plată Unică pe
Suprafață către Agenția de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură asigurând și relația cu reprezentanții
acestei instituții;
b) oferă asistență tehnică și consiliere
fermierilor în vederea depunerii și implementării
proiectelor pe programele europene cu finanțare
nerambursabilă, cât și pe programele naționale
finanțate de la bugetul de stat;
c) oferă asistență tehnică și consiliere
fermierilor în relația cu reprezentanții direcțiilor
agricole județene, direcțiilor județene sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor și oficiilor
fitosanitare județene;
d) oferă asistență tehnică și consiliere
persoanelor fizice și juridice pentru implementarea
programului național de cadastru și carte funciară în
relația cu reprezentanții oficiilor de cadastru și
publicitate imobiliară locale și ai Agenției Naționale
de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
e) asigură asistență tehnică de specialitate,
economică și managerială persoanelor care
desfășoară activități în domeniile agricole și conexe
în aplicarea tehnologiilor moderne și a metodelor noi
de conducere a fermelor în scopul eficientizării
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activităților la nivel de fermă;
f) colaborează cu instituțiile administrației
publice centrale cu atribuții în domeniu pentru
identificarea nevoilor de formare profesională
continuă;
g) colaborează cu institute, stațiuni sau companii
cu obiect de activitate în cercetarea agricolă
fundamentală/aplicată și inovare;
h) organizează activități de popularizare,
promovare a produselor agroalimentare locale și
asistență tehnică de specialitate prin realizarea de
seminarii, sesiuni informative, dezbateri și mese
rotunde;
i) realizează fluxul informațional către fermieri
prin materiale tipărite, audio-vizuale, editarea,
multiplicare și distribuirea de materiale informative,
reviste, cărți, broșuri, pliante, tehnologii de cultură a
plantelor și de creștere a animalelor, proiecte
tehnico-economice și alte materiale de specialitate;
j) participă la implementarea programului
național de consultanță agricolă și formare
profesională pentru fermieri derulat de Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
k) alte atribuții ale personalului de specialitate
din domeniul consultanței agricole care funcționează
în cadrul unităților administrației publice locale se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice în colaborare cu Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale.
5.

Art.4. – Exercitarea atribuțiilor prevăzute la

2

3

k) atribuții stabilite prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea Ministerului Acord cu partea introductivă.
Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice și Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale.

Art.4. - Nemodificat
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art.3 nu poate fi delegată altui angajat.
6.

Art.5. – (1) Specialiștii din domeniul
Art.5. (1) – Nemodificat
consultanței agricole de la nivelul administrației
publice locale își desfășoară activitatea în subordinea
directă a primarilor și în coordonarea tehnică și
metodologică a structurii de specialitate la nivel
județean, ca structură teritorială a Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
(2) Coordonarea tehnică și metodologică se
(2) – Nemodificat
realizează în baza unui protocol de colaborare
încheiat între unitățile administrației publice locale și
structurile teritoriale județene agricole ale
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
(3) Protocolul cadru de colaborare va fi elaborat
(3) Protocolul cadru de colaborare va fi
de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale elaborat de către Ministerul Agriculturii și
și va fi aprobat prin ordin al ministrului agriculturii Dezvoltării Rurale și Ministerul Dezvoltării
și dezvoltării rurale.
Regionale și Administrației Publice și va fi
aprobat prin ordin comun, în termen de 30
de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi.
(4) Activitatea de consultanță agricolă
(4) Activitatea de consultanță agricolă
desfășurată de către specialiștii de la nivelul desfășurată de către specialiștii din
unităților administrației publice locale se realizează domeniul consultanței agricole de la nivelul
în baza programului anual de activitate, întocmit în unităților administrației publice locale se
conformitate cu prevederile protocolului de realizează în baza programului anual de
colaborare.
activitate, întocmit în conformitate cu
prevederile protocolului de colaborare,
prevăzut la alin.(3).
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Anexa nr. 2
II.AMENDAMENT RESPINS
Nr.
crt.

Text Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea amendamentelor

Camera decizională

0

1

2

3

4

1.

Art.2. (3)
Autoritățile administrației
publice locale care, la data intrării în
vigoare a prezentei legi, au numărul de
posturi stabilite potrivit legii la nivel
maxim și nu au un post vacant pentru
a fi transformat conform prevederilor
alin.2, au obligația ca, după vacantarea
unui post de execuție contractual,
acesta să fie transformat în funcția de
specialist în domeniul consultanței
agricole.

Art.2. 1.
(3) Autoritățile administrației
publice locale care, la data intrării în
vigoare a prezentei legi, au numărul
de posturi stabilite potrivit legii la
nivel maxim și nu au un post vacant
2.
pentru a fi transformat conform
prevederilor alin.2, au obligația ca,
după vacantarea unui post de
execuție contractual, acesta să fie
transformat în funcția de specialist în
domeniul consultanței agricole, cu o
vechime de cel puțin 5 ani în
domeniu.

Autor: Deputat PNL
Gheorghe

Camera
Deputaților

– Tinel
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