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RAPORT   
asupra   proiectului de Lege privind camerele pentru agricultură, industrie 

alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală  
(PLx. 183/2020) 

 
În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au 
fost sesizate, spre dezbatere pe fond,  cu proiectul  de Lege privind camerele pentru 
agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală, 
transmis cu adresa nr. PLx.  183 din 29 aprilie  2020, înregistrat cu nr. 4c-5/149/11.05.2020.   
 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) 
din Constituţia României, republicată şi ale art.91 alin.(9) pct. 1  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea legislativă în 
şedinţa din 23 aprilie 2020, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil, cu propuneri actul normativ (nr. 
974/18.02.2020). 
 Consiliul Legislativ a avizeat favorabil propunerea legislativă (nr.163/05.03.2020). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea camerelor pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală judeţene şi a Camerei Agricole Naţionale, precum şi abrogarea Legii 
nr.283/2010. 
          Potrivit prevederilor art.61 Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut  proiectul de lege în ședința online din 27 iulie 2020. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie aliemtară și servicii specifice 
au  fost prezenţi  la  ședință conform listei de prezență. 

La dezbaterile care au avut loc au participat în conformitate cu prevederile art. 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitat la ședința online: domnul 
Gheorghe Ștefan, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
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 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru agricultură au 
hotărât, cu majoritatea  voturilor celor prezenți (s-a înregistrat 1 abținere), întocmirea unui 
raport de adoptare a proiectului de Lege privind camerele pentru agricultură, industrie 
alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală, cu amendamentele admise 
prevăzute în Anexa nr. 1, respectiv amendamentele respinse prevăzute în Anexa nr. 2 care 
fac parte integrantă din prezentul raport. 
 În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Alexandru STĂNESCU 

 

 

 

                                

                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
          Șef serviciu consilier parlamentar  Anton Păștinaru 

  Consilier parlamentar, dr. Gabriela Amalia Ciurea   
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Anexa nr. 1 
  AMENDAMENTE ADMISE – PLx. 183/2020 

 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 
amendamente 

1. LEGE 
privind camerele pentru agricultură, 
industrie alimentară, piscicultură,  

silvicultură și dezvoltare rurală 
 

Nemodificat  

2. CAPITOLUL I 
Dispoziții generale 

 

Nemodificat  

3. Art.1.- (1) Prezenta lege stabilește modul de 
înființare, organizare și funcționare a camerelor 
pentru agricultură, industrie alimentară, 
piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală 
județene și a Camerei Agricole Naționale, 
denumite în continuare camere agricole. 
(2) Termenii utilizați în prezenta lege sunt 
definiți în anexa nr. 1. 

(1)Nemodificat 
 
 
 
 
 

(2) Termenii și expresiile utilizate în 
prezenta lege sunt definite în anexa 
nr. 1. 
 

 

4. Art.2.- (1) Camerele agricole sunt organizații 
private de interes public, deschise, apolitice, fără 
scop patrimonial, cu personalitate juridică și 
create în scopul: 
a) reprezentării și promovării intereselor 
fermierilor agricoli, persoane fizice/juridice din 
agricultură, cu toate ramurile ei, industrie 
alimentară, silvicultură, piscicultură, turism rural 
și agroturism, denumite în continuare domenii 
ale agriculturii și conexe; 

Nemodificat 
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b) consultanței și promovării politicii agricole 
comune, a programelor naționale de dezvoltare 
rurală, a strategiei și politicilor României de 
susținere financiară a agriculturii, a cercetării 
fundamentale și aplicate, cu toate ramurile ei și 
conexe;  
c) intensificării absorbției fondurilor europene 
în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, 
pescuit și acvacultură; 
d) formării profesionale, al extensiei și 
consultanței în domeniile agriculturii și conexe. 
(2) Funcționarea camerelor agricole răspunde 
obiectivului de descentralizare a administrației 
publice centrale prin înființarea unei rețele 
naționale de structuri autonome private ce 
promovează interesul public general, prin 
acțiune la nivel local și prin integrarea 
specificului zonal în procesul de elaborare a 
politicilor diferențiate pe sectoare de agricultură. 
(3) Camerele agricole județene pot înființa 
camere agricole zonale fără personalitate 
juridică. 
(4) Camera agricolă națională poate înființa 
camere agricole regionale, cu personalitate 
juridică. 
(5) Camerele agricole reprezintă partenerul de 
dialog al autorităților publice cu competențe în 
domeniile agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și conexe, precum și al celorlalte 
autorități și instituții ale administrației publice 
centrale și locale, pe domeniile de competență. 
Consultarea camerelor agricole este obligatorie 
pentru orice situație care privește domeniul de 
activitate al acestora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Art.3.- Camerele agricole pot înființa societăți (1)Nemodificat  
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comerciale sau pot participa în acționariatul 
societăților comerciale înființate, potrivit 
legislației în vigoare. 

 
 
 
(2) Societățile comerciale 
înființate de către camerele 
agricole precum și societățile 
comerciale în acționariatul cărora 
participă acestea trebuie să aplice 
principiul echităţii sociale faţă de 
angajaţi, asigurând niveluri de 
salarizare echitabile, între care nu 
pot exista diferenţe care să 
depăşească raportul de 1 la 8. 
 
Autor: 
Deputat USR  Nicolae Daniel Popescu 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Art.4.- Autoritățile publice centrale și locale, 
precum și asociațiile profesionale, 
cooperativele, sindicatele, patronatele sau 
orice alte forme de asociere ale producătorilor 
agricoli și proprietarilor de fond forestier 
conlucrează, prin reprezentanți, în vederea 
asigurării cadrului adecvat de înființare, 
organizare și funcționare a camerei agricole la 
nivel județean și național, în condițiile legii. 

Art.4.- Autoritățile publice centrale și 
locale, precum și organizațiile 
profesionale cu  reprezentativitate 
națională și orice alte forme de 
asociere ale producătorilor agricoli  ale 
proprietarilor de fond forestier 
conlucrează, prin reprezentanți, în 
vederea asigurării cadrului adecvat de 
înființare, organizare și funcționare a 
camerei agricole la nivel județean și 
național, în condițiile legii. 
 
Autor: 
Deputat PSD Alexandru Stănescu 

 

7. Art.5.- Camerele agricole se constituie în urma 
alegerilor organizate la nivelul fiecărui județ și 
vor fi structurate astfel: 
 
 

Art.5.- Camerele agricole se 
constituie în urma alegerilor 
organizate la nivelul fiecărui județ și 
la nivel național și vor fi structurate 
astfel: 
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a) camere agricole județene la nivel 
județean, formate din colegiu județean și birou 
permanent; 
b) Camera Agricolă Națională la nivel 
național, coordonatoare a activității camerelor 
agricole județene, formată din Colegiul Național, 
Prezidiu și Birou permanent. 

 
Autor: 
Deputat PNL Tinel Gheorghe 
a)Nemodificat 
 
 
b)Nemodificat 

8. CAPITOLUL II  
Organizarea alegerilor pentru camerele 

agricole 

Nemodificat  

9. Art.6.- (1) În termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi se înființează 
Comitetul Național de Inițiativă, format din 
maximum 25 de membri, dintre care: 
 
 
 
a) 21 de reprezentanți ai formelor 
asociative din agricultură, industrie 
alimentară, silvicultură, piscicultură și 
conexe, cu reprezentare națională, propuși 
de acestea, dintre care unul va fi ales prin vot 
președinte al Comitetului Național de Inițiativă. 
În cazul în care numărul propunerilor depășește 
21 de reprezentanți, se va supune la vot; 
 
 
 
 
 
 
 

Art.6- (1) În termen de 45 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, prin ordin al ministrului 
agriculturii și dezvoltării rurale se 
înființează Comitetul Național de 
Inițiativă, format din maximum 25 de 
membri, dintre care: 
a)14  reprezentanți ai organizațiilor 
profesionale cu reprezentativitate 
națională și 7 reprezentanți  ai 
formelor de asociere ale 
producătorilor agricoli și ale 
proprietarilor de fond forestier, 
propuși de acestea, dintre care unul 
va fi ales prin vot secret președinte al 
Comitetului Național de Inițiativă. În 
cazul în care numărul propunerilor 
depășește 21 de reprezentanți, se va 
supune la vot; 
 
Autor: 
Deputat PSD Alexandru Stănescu 

 
 
 
 
 
 
 

Propunerea de completare 
vizează corelarea 
prevederilor art. 6 privind 
componența Comitetului 
Național de Inițiativă cu 
prevederile art. 4 care 
determină entitățile 
implicate în vederea 
asigurării cadrului adecvat 
de înființare, organizare și 
funcționare a camerei 
agricole la nivel județean 
și national 
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b) 2 reprezentanți propuși de Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
c) un reprezentant propus de Ministerul 
Afacerilor Interne; 
d) un reprezentant propus de Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor. 
(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
prin ordin al ministrului, validează componența 
Comitetului Național de Inițiativă pe baza 
propunerilor prevăzute la alin.(1). 
 
 
 
 
 
(3) La nivel județean, prin decizie a Comitetului 
Național de Inițiativă, se constituie comitetul 
județean de inițiativă, format din 11 membri, din 
care fac parte: 
a) directorul executiv al direcției pentru 
agricultură județene și a municipiului București; 
 
 
b) un reprezentant propus de inspectoratul 
teritorial de regim silvic și de vânătoare; 
c) un reprezentant al instituției prefectului; 
d) 8 reprezentanți propuși de formele 
asociative din agricultură, industrie 
alimentară, silvicultură, piscicultură și 
conexe, cu reprezentare națională și/sau 
județeană, în cazul în care numărul 
propunerilor depășește 8 reprezentanți, se va 

Autor: 
Deputat PNL Tinel Gheorghe  
 
b)Nemodificat 
 
c)Nemodificat 
 
d) un reprezentant propus de garda 
forestieră; 
(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, înregistrează cererile, verifică 
respectarea procedurilor și 
soluționează contestațiile până la 
înființarea Comitetului Național de 
Inițiativă. 
 
Autor: 
Deputat PNL Tinel Gheorghe 
(3)Nemodificat 

 
 
 

a)directorul executiv al direcției 
pentru agricultură județene sau al 
municipiului București, după caz; 

 
b)Nemodificat 
 
c)Nemodificat 
d) 5 reprezentanți propuși de 
organizațiile profesionale cu 
reprezentativitate națională  și 3 
reprezentanți ai altor forme de 
asociere ale producătorilor 
agricoli și ale proprietarilor de 
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supune la vot. 
 
 
(4) Comitetele județene de inițiativă și Comitetul 
Național de Inițiativă sunt mandatate pentru 
înscrierea camerelor agricole județene și a 
Camerei Agricole Naționale, ca instituții private 
de interes public, nonprofit, în Registrul 
asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa 
judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială 
își au sediul, până la data desfășurării alegerilor. 
Prin derogare de la prevederile art.17 
alin.(2) din Ordonanța Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociații și 
fundații, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.246/2005, cu 
modificările și completările ulterioare, 
cererea de înscriere va fi însoțită de ordinul 
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, 
prevăzut la alin.(2), pentru Camera 
Agricolă Națională, decizia Comitetului 
Național de Inițiativă, prevăzută la alin.(3), 
pentru camerele agricole județene, 
statutul-cadru, prevăzut în anexa nr.4, și 
dovada sediului social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fond forestier; în cazul în care 
numărul propunerilor depășește 8 
reprezentanți, se va supune la vot. 
(4) Comitetele județene de inițiativă și 
Comitetul Național de Inițiativă sunt 
mandatate pentru înscrierea 
camerelor agricole județene și a 
Camerei Agricole Naționale, ca 
organizații private de interes public, 
nonprofit, în Registrul asociațiilor și 
fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în 
a cărei circumscripție teritorială își au 
sediul, până la data desfășurării 
alegerilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Prin derogare de la 
prevederile art.17 alin.(2) din 
Ordonanța Guvernului nr.26/2000 
cu privire la asociații și fundații, 
aprobată cu modificări și 
completări prin Legea 
nr.246/2005, cu modificările și 
completările ulterioare, cererea 
de înscriere va fi însoțită de 
ordinul ministrului agriculturii și 
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(5) Comitetul Național de Inițiativă soluționează 
sesizările și contestațiile, validează alegerile și  
publică, în termen de 10 zile, în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, rezultatele alegerilor. 
Comitetele județene de inițiativă și Comitetul 
Național de Inițiativă se dizolvă de drept după 
validarea alegerilor pentru funcțiile de conducere 
ale camerelor agricole județene și ale Camerei 
Agricole Naționale. 

dezvoltării rurale pentru Camera 
Agricolă Națională, decizia 
Comitetului Național de Inițiativă, 
prevăzută la alin.(3), pentru 
camerele agricole județene, 
statutul-cadru, prevăzut în anexa 
nr.4, și dovada sediului social. 
(6) Nemodificat 

10. Art.7.- Atribuțiile comitetului județean de 
inițiativă sunt următoarele: 
a) organizează și urmărește respectarea 
dispozițiilor legale cu privire la desfășurarea 
alegerilor pentru camera agricolă județeană în 
circumscripțiile comunale; 
b) verifică listele electorale; 
c) tipărește și distribuie comisiilor electorale 
locale buletinele de vot, ștampilele de control și 
ștampilele cu mențiunea "votat"; 
d) rezolvă sesizările referitoare la activitatea 
birourilor electorale ale secțiilor de votare și 
contestațiile cu privire la acestea; 
e) constată rezultatul alegerilor; 
f) face publice datele cu privire la lista 
alegătorilor, modul de organizare și desfășurare 
a alegerilor și rezultatul acestora; 
g) primește de la comisiile electorale locale 
buletinele de vot întrebuințate și necontestate, 

Nemodificat  
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precum și pe cele anulate sau neutilizate, listele 
electorale utilizate, ștampilele și celelalte 
materiale necesare votării, pe fiecare grupă de 
reprezentanți din camerele agricole județene; 
h) desemnează membrii, președintele și 
vicepreședintele comisiei electorale locale. 

11. Art.8.- (1) Modificarea și completarea 
statutului-cadru prevăzut la art.6 alin.(4) se 
face prin înscrierea acestora în Registrul 
asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa 
judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială 
își are sediul camera agricolă. 
 
(2) Cererea de înscriere a modificărilor și 
completărilor va fi însoțită de procesul-verbal al 
ședinței Colegiului Național al Camerei Agricole 
Naționale, în formă autentică, iar în cazul 
modificării sediului, de procesul-verbal al 
ședinței Biroului permanent al Camerei Agricole 
Naționale, în formă autentică. 
 

Art.8.- (1) Modificarea și completarea 
statutului-cadru prevăzut la art.6 
alin.(5) se face prin înscrierea 
acestora în Registrul asociațiilor și 
fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în 
a cărei circumscripție teritorială își are 
sediul camera agricolă. 
(2)Nemodificat 

 

12. CAPITOLUL III  
Sistemul electiv 

Nemodificat  

13. Art.9.- (1) Dreptul de vot și dreptul de a fi ales 
sunt garantate. 
(2) Dreptul de vot este conferit în mod egal, 
fără privilegii sau discriminări, oricărui cetățean 
român ori cetățean străin al unui stat membru al 
Uniunii Europene, care este rezident în România, 
desfășoară activități cu profil agricol sau 
asimilat, este agricultor, silvicultor, piscicultor ori 
crescător de animale și se regăsește în baza de 
date a Agenției de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură, a ocoalelor silvice private sau ale 
Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură 

(1) Nemodificat 
 
(2) Fiecare cetățean român ori 
cetățean străin al unui stat membru al 
Uniunii Europene, care este rezident 
în România, desfășoară activități cu 
profil agricol sau asimilat, este 
agricultor, silvicultor, piscicultor, 
crescător de animale, medic veterinar 
care își desfășoară activitatea în 
circumscripția electorală în cauză și se 
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și este membru de drept al camerei agricole 
județene. În cazul în care alegătorul este un 
reprezentant al unei structuri economice, va 
prezenta o împuternicire eliberată de aceasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Fiecare alegător are dreptul la un singur 
vot. 
(4) Dreptul de vot se exercită numai în baza 
actului de identitate valabil. 
(5) Dreptul de vot se exercită numai în 
localitatea arondată secției de votare în care 
alegătorul își desfășoară activitatea specifică. 
 
 
(6) Membrii camerelor agricole județene pot 
fi: 
a) Membri individuali: fermieri, persoane 
fizice sau juridice care desfășoară activități în 
agricultură, industrie alimentară, piscicultură, 
silvicultură, indiferent de domeniul de activitate, 
cu domiciliul/sediul în județul respectiv. 

regăsește în baza de date a Agenției 
de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură, a ocoalelor silvice private, 
ale Agenției Naționale pentru Pescuit 
și Acvacultură sau este membru al 
Colegiului Medicilor Veterinari, 
este membru de drept al camerei 
agricole județene și are drept de vot, 
conferit în mod egal, fără privilegii sau 
discriminări. În cazul în care 
alegătorul este reprezentant al unei 
structuri economice, va prezenta o 
împuternicire eliberată de aceasta.  
 
Autori: 
Deputat USR Popescu Nicolae Daniel 
Deputat USR Dan Rădulescu 
  
(3)Nemodificat 
 
(4)Nemodificat 
 
(5) Dreptul de vot se exercită numai 
în județul arondat secției de votare în 
care alegătorul își desfășoară 
activitatea specifică. 
 
(6)Nemodificat 
 
a)Nemodificat 
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b) Membri colectivi: asociațiile profesionale 
din domeniul agricol, forestier și conexe 
înregistrate la nivel județean, precum și grupuri 
de producători legal constituite; patronate din 
domeniul agricol, forestier și conexe 
reprezentate în teritoriu; sindicate din domeniul 
agricol, forestier și conexe reprezentate în 
teritoriu; cooperative agricole; ocoalele silvice 
care administrează/asigură servicii silvice pentru 
fondul forestier, altul decât proprietatea publică 
a statului; colegiul medicilor veterinari; instituții 
de învățământ și/sau cercetare agricolă. 

b) Membri colectivi: organizațiile 
profesionale cu reprezentativitate  
și orice alte forme de asociere ale 
producătorilor agricoli și ale 
proprietarilor de fond forestier și 
conexe înregistrate la nivel județean, 
precum și grupuri de producători legal 
constituite; patronate din domeniul 
agricol, forestier și conexe 
reprezentate în teritoriu; ocoalele 
silvice care administrează/asigură 
servicii silvice pentru fondul forestier, 
altul decât proprietatea publică a 
statului; Colegiul Medicilor Veterinari; 
instituții de învățământ și/sau 
cercetare agricolă. 

14. Art.10.- (1) Alegerea membrilor colegiului 
județean al camerei agricole se face prin vot, 
într-un singur tur de scrutin, pe listele colegiului 
camerei agricole județene propuse de către: 
 
 
 
  
a) asociații profesionale reprezentative din 
domeniul agricol și conexe, constituite 
înregistrate la nivel județean, în conformitate cu 
prevederile legale, și grupuri de producători 
recunoscute de Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; 
b) patronate din domeniul agricol și conex, 
constituite în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare; 
c) sindicate din domeniul agricol și conex, 
constituite în conformitate cu prevederile legale 

Art.10.- (1) Alegerea membrilor 
colegiului județean al camerei agricole 
se face prin vot secret exprimat, 
prin buletine de vot sau prin 
mijloace electronice, într-un singur 
tur de scrutin, pe listele electorale 
ale colegiului camerei agricole 
județene propuse de către: 
a) Nemodificat 
 
 
 
 
 
b)Nemodificat 
 
 
Se elimină 
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în vigoare; 
d) cooperative agricole, constituite în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
e) ocoalele silvice de regim ale proprietarilor 
de păduri și ale composesoratelor; 
f) colegiul medicilor veterinari; 
g) instituții de învățământ și/sau cercetare 
agricolă; 
h) fermieri înscriși în listele electorale, cu 
condiția depunerii unei liste de susținători de 
minimum 25 de alegători înscriși în listele 
electorale, pentru fiecare dintre aceștia; 
i) fermieri tineri cu vârsta până la 30 de ani 
înscriși în listele electorale, cu condiția depunerii 
unei liste de susținători de minimum 25 de 
alegători înscriși în listele electorale, pentru 
fiecare dintre aceștia. 
 
 
 
 
 
(2) Modelul buletinului de vot este prevăzut în 
anexa nr.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se elimină 
 
c)Nemodificat 
 
d)Nemodificat 
e)Nemodificat 
 
f)Nemodificat 
 
 
 
g) fermieri tineri cu vârsta până la 40 
de ani înscriși în listele electorale, cu 
condiția depunerii unei liste de 
susținători de minimum 25 de 
alegători înscriși în listele electorale, 
pentru fiecare dintre aceștia. 
(2)Modul de desfășurare a votului 
electronic, prevăzut la alin. (1) se 
va stabili prin ordin la ministrului 
agriculturii și dezvoltării rurale. 
(3) Modelul buletinului de vot este 
prevăzut în anexa nr.5. Fiecare 
alegător poate vota pentru un 
număr maxim de candidați egal cu 
numărul de membri ai colegiului 
județean pentru care votează. 
Colegiul județean va fi format din 
persoanele care au întrunit cel 
mai mare număr de voturi, pe 
fiecare categorie în parte 
prevăzută în art. 11.  
Autor: 
Deputat USR Nicolae Daniel Popescu 
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(3) Un elector poate semna pentru un singur 
candidat. 
(4) Candidaturile se depun cu cel puțin 30 de 
zile calendaristice înainte de data alegerilor. 
 
(5) Structurile implicate în alegerea colegiilor 
județene ale camerelor agricole județene sunt 
următoarele: 
a) circumscripția electorală - pentru alegerea 
colegiilor județene se constituie circumscripția 
electorală județeană prin decizie a comitetului 
județean de inițiativă, în termen de 10 zile de la 
data stabilirii alegerilor; 
 
 
b) comisia electorală - este alcătuită din 5 
persoane, dintre care un președinte cu studii 
superioare, un vicepreședinte și 3 membri, și se 
înființează prin decizie a comitetului județean de 
inițiativă; 
c) biroul electoral - se organizează la nivelul 
fiecărei secții de votare, prin decizie a comisiei 
electorale, în termen de 10 zile de la data 
constituirii comisiei electorale, prin decizie a 
președintelui comisiei electorale; 
 
 
d) secția de votare-se organizează la nivelul 
fiecărei unități administrativ-teritoriale, 
aparținătoare colegiilor județene. Fiecare secție 
de votare are arondați un număr de electori care 
va fi stabilit la nivelul fiecărui județ de către 
comitetul județean de inițiativă în baza listelor 
preluate de la Agenția de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură de la ocoalele silvice de regim 

(4)Nemodificat 
 
(5) Candidaturile se depun cu cel 
puțin  60 de zile calendaristice înainte 
de data alegerilor. 
(6)Nemodificat 
 
 
a) circumscripția electorală - 
pentru alegerea colegiilor județene se 
constituie circumscripția electorală 
județeană prin decizie a comitetului 
județean de inițiativă, în termen de 10 
zile lucrătoare  de la data stabilirii 
alegerilor; 
b)Nemodificat 
 
 
 
 
c) biroul electoral - se organizează 
la nivelul fiecărei secții de votare, prin 
decizie a comisiei electorale, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data constituirii comisiei electorale, 
prin decizie a președintelui comisiei 
electorale; 
d) secția de votare-se organizează 
pe unități administrativ-teritoriale, 
aparținătoare colegiilor județene. 
Fiecare secție de votare are arondați 
un număr de electori care va fi stabilit 
la nivelul fiecărui județ de către 
comitetul județean de inițiativă în 
baza listelor preluate de la Agenția de 
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și de la Agenția Națională pentru Pescuit și 
Acvacultură.  La propunerea comitetului 
județean de inițiativă, prin ordin al prefectului 
vor fi stabilite numărul și locul secțiilor de 
votare. Responsabil de amenajarea secției de 
votare este primarul. 
 
 
 
(6) Listele electorate se întocmesc în termen de 
30 de zile calendaristice de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, pe baza datelor preluate 
de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură, de la ocoalele silvice private și de la 
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură. 
Listele electorate se pun la dispoziția birourilor 
electorate ale secțiilor de votare și se afișează cu 
45 de zile înainte de data alegerilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plăți și Intervenție pentru Agricultură, 
de la ocoalele silvice de regim și de la 
Agenția Națională pentru Pescuit și 
Acvacultură.  La propunerea 
comitetului județean de inițiativă, prin 
ordin al prefectului vor fi stabilite 
numărul și locul secțiilor de votare. 
Responsabil de amenajarea secției de 
votare este primarul. 
(7) Listele electorale se întocmesc cu  
60 de zile calendaristice înainte de 
data alegerilor pe baza datelor 
preluate de la Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură, de la 
ocoalele silvice private, de la Agenția 
Națională pentru Pescuit și 
Acvacultură, a prezentării dovezii 
calității de membru al Colegiului 
Medicilor Veterinari și a 
desfășurării activității în 
circumscripția electorală 
respectivă.  Listele electorale se pun 
la dispoziția birourilor electorale și se 
comunică public cu 45 de zile 
înainte de data alegerilor, prin 
afișarea la avizierul unităților 
administrativ-teritoriale din 
circumscripția electorală unde 
aceștia au drept de vot și prin 
publicarea pe site-ul consiliului 
județean, a direcției județene de 
agricultură sau a unităților 
administrativ-teritoriale.  
Autori: 
Deputat USR Popescu Nicolae Daniel 
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„(7) Comisiile electorate au următoarele 
atribuții: 
a)primesc propunerile de candidați pentru a fi 
aleși în colegiile județene ale camerelor agricole 
județene; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) primesc de la comitetul județean de 
inițiativă buletinele de vot, ștampilele de control 
și ștampilele cu mențiunea "votat" și le distribuie 
către birourile electorale locale, centralizează la 
nivel de circumscripție rezultatul votului pentru 
fiecare candidat ce urmează a fi ales în colegiile 
camerelor agricole județene; 
c) rezolvă sesizările cu privire la activitatea 
birourilor electorate; 
d) verifică modul în care consiliile locale 
asigură logistica necesară desfășurării alegerilor 
la nivelul fiecărui birou al secțiilor de votare; 
e) supraveghează desfășurarea alegerilor la 
nivelul circumscripțiilor electorale; 
f) predau, cu proces-verbal, comitetului județean 
de inițiativă, buletinele de vot utilizate și 
necontestate, precum și pe cele anulate sau 
neutilizate, listele electorate utilizate, ștampilele 
și celelalte materiale necesare votării. 
(8) Birourile electorate ale secțiilor de votare au 

Deputat USR Dan Rădulescu  
(8) Nemodificat 
 
a) primesc propunerile de candidați 
pentru a fi aleși în colegiile județene 
ale camerelor agricole județene și 
validează candidații, prin 
verificarea documentelor de 
candidatură depuse, în vederea 
întocmirii listelor pe fiecare 
categorie de candidați, în 
conformitate cu prevederile art. 
11; 
Autor: 
Deputat USR Nicolae Daniel Popescu 
b)Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
c)Nemodificat 
 
d)Nemodificat 
 
 
e)Nemodificat 
 
f)Nemodificat 
 
 
 
 
(9)Nemodificat 
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următoarele atribuții: 
a) primesc xerocopii de pe listele electorate și 
asigură condițiile necesare în vederea verificării 
acestora de către electori; 
b) primesc de la comisia electorală de 
circumscripție buletinele de vot, ștampilele de 
control și ștampilele cu mențiunea "votat"; 
c) supraveghează operațiunea de votare și 
iau toate măsurile de ordine în localul secției de 
votare și în jurul acestuia; 
d) numără voturile și consemnează rezultatul 
votului pentru constituirea colegiilor județene ale 
camerelor agricole județene; 
e) predau, cu proces-verbal, către comisia 
electorală județeană buletinele de vot 
întrebuințate și necontestate, cele anulate sau 
neutilizate, listele electorate utilizate, ștampilele 
și celelalte materiale necesare votării. 
(9) Comitetul județean de inițiativă și 
Comitetul Național de Inițiativă acreditează 
reprezentanții prevăzuți la alin.(1) în calitate de 
observatori ai procesului electoral. 
(10) Contestațiile se depun în termen de 24 de 
ore de la data comunicării rezultatului alegerilor 
și se soluționează printr-o rezoluție de către 
comitetul județean de inițiativă, în termen de 24 
de ore de la data depunerii acestora. Rezoluția 
poate fi contestată la judecătoria de pe raza 
teritorială a camerei agricole județene, în termen 
de 24 de ore de la data comunicării. Termenele 
de judecată acordate de instanța nu vor putea fi 
mai mari de 24 de ore. 

 
a)Nemodificat 
 
 
b)Nemodificat 
 
 
c)Nemodificat 
 
 
d)Nemodificat 
 
 
e)Nemodificat 
 
 
 
 
(10)Nemodificat 
 
 
 
(11)Nemodificat 

15. Art.11.- (1) Colegiul județean al camerelor 
agricole județene este forumul decizional alcătuit 
din maximum 25 de membri, în conformitate 

Art.11.- (1) Colegiul județean al 
camerelor agricole județene este 
forumul decizional alcătuit din 
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cu prevederile art.9 alin.(1), cu următoarea 
reprezentare: 
a) 10 locuri pentru reprezentanți aleși, 
propuși pe liste de către asociațiile profesionale 
reprezentative din domeniul agricol și conexe, 
înregistrate la nivel județean; 
 
 
 
 
b) două locuri pentru reprezentanți aleși, 
propuși pe liste de către patronatele din 
domeniul agricol și conexe; 
 
c) două locuri pentru reprezentanți aleși, 
propuși pe liste de către sindicatele din domeniul 
agricol și conexe; 
 
 
d) două locuri pentru reprezentanți aleși, 
propuși pe liste de către cooperativele agricole; 
e) un loc pentru reprezentanții aleși ai 
proprietarilor de păduri și/sau ai 
composesoratelor; 
f) un loc pentru reprezentanții aleși ai 
unităților de cercetare/învățământ din domeniul 
agricol; 
g) 3 locuri pentru reprezentanții aleși ai 
fermierilor, cu condiția depunerii unei liste de 
susținători de minimum 25 de alegători înscriși 
în listele electorale, pentru fiecare dintre aceștia;
 
 
h) 3 locuri pentru reprezentanții aleși ai 
fermierilor cu vârsta până la 30 de ani, cu 

maximum 25 de membri, cu 
următoarea reprezentare: 
a)maximum 10 locuri pentru 
reprezentanții aleși, propuși pe liste 
de către organizațiile profesionale 
reprezentative și orice alte forme 
de asociere ale producătorilor 
agricoli și ale proprietarilor de 
fond forestier înregistrate la nivel 
județean; 
b)maximum două locuri pentru 
reprezentanți aleși, propuși pe liste de 
către patronatele din domeniul agricol 
și conexe; 
c)maximum 4 locuri pentru 
reprezentanți propuși pe liste de 
către asociațiile reprezentative 
din industria alimentară; 
 
Se elimină 
 
d)un loc pentru reprezentanții aleși ai 
proprietarilor de păduri și/sau ai 
composesoratelor; 
e)un loc pentru reprezentanții aleși ai 
unităților de cercetare/învățământ din 
domeniul agricol; 
f)maximum 3 locuri pentru 
reprezentanții aleși ai fermierilor, cu 
condiția depunerii unei liste de 
susținători de minimum 25 de 
alegători înscriși în listele electorale, 
pentru fiecare dintre aceștia; 
g)maximum 3 locuri pentru 
reprezentanții aleși ai fermierilor cu 
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condiția depunerii unei liste de susținători de 
minimum 25 de alegători înscriși în listele 
electorale, pentru fiecare dintre aceștia, 
 
 
i) un loc pentru reprezentanții aleși ai 
medicilor veterinari. 
(2) O persoană poate candida pentru un 
singur colegiu județean al camerei agricole 
județene și pe o singură listă, în caz contrar, 
candidatura sa este nulă de drept. 
 
 
(3) Colegiile județene ale camerelor agricole 
județene se întrunesc în ședința ordinară, o dată 
pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la 
propunerea președintelui biroului permanent sau 
a unei treimi din numărul membrilor colegiului. 
(4) Biroul permanent al colegiului județean al 
camerei agricole județene este format din 7 
membri, dintre care un președinte, un 
vicepreședinte, un secretar și 4 membri. 
 
(5) Membrii biroului permanent al colegiului 
județean al camerei agricole județene se aleg 
prin vot direct, secret și succesiv de către 
membrii colegiului județean al camerelor 
agricole județene, în următoarea ordine: 
președinte, vicepreședinte și membri. Secretarul 
este desemnat de către președinte, dintre ceilalți 
5 membri ai biroului. 
(6) Președintele, vicepreședintele și secretarul 
biroului permanent al colegiului județean al 
camerei agricole județene trebuie să fie fermieri, 
absolvenți de studii superioare cu o vechime de 

vârsta până la 40 de ani, cu condiția 
depunerii unei liste de susținători de 
minimum 25 de alegători înscriși în 
listele electorale, pentru fiecare dintre 
aceștia, 
h)nemodificat 
 
(2)În cazul în care nu sunt 
ocupate locurile prevăzute la 
alin.(1), lit. a)-h), acestea vor fi 
repartizate prin redistribuire în 
funcție de numărul de voturi 
obținute. 
(3)Nemodificat 
 
 
 
 
(4)Nemodificat 
 
 
 
 
(5)Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
(6)Nemodificat 
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minimum 5 ani în domeniile de activitate 
prevăzute de prezenta lege. 
(7) Funcțiile din biroul permanent al colegiului 
județean al camerei agricole județene, prevăzute 
la alin.(4), sunt incompatibile cu funcțiile de 
președinte, vicepreședinte, secretar sau membru 
al Biroului permanent al Colegiului Național, sens 
în care, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
validării alegerilor, cei aleși au obligația să 
opteze pentru una dintre cele două funcții în 
care au fost aleși. În cazul în care un post de 
membru al colegiului județean al camerei 
agricole județene devine vacant, locul va fi 
ocupat de următorul candidat înscris pe lista 
asociației care l-a propus și în procesul-verbal de 
constatare a alegerilor. 

 
 
(7)Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Comitetul Național de 
Inițiativă va avea obligația de a 
organiza, împreună cu autoritățile 
publice locale și județene, acțiuni 
de diseminare a informațiilor cu 
privire la organizarea alegerilor, 
importanța lor și data scrutinului 
în rândul alegătorilor. 
 
Autor: 
Deputat USR Nicolae Daniel Popescu 
 
(9)Data alegerilor se stabilește în 
termen de 120 de zile de la 
înființarea Comitetului Național de 
Inițiativă. 

16. Art.12.- (1) Colegiul Național al Camerei 
Agricole Naționale se organizează și funcționează 
potrivit prevederilor prezentei legi și statutului 
propriu și este forumul decizional constituit din 

(1)Nemodificat 
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membrii colegiilor județene ale camerelor 
agricole și cei 9 membri ai Biroului permanent al 
Camerei Agricole Naționale. 
(2) Prezidiul Colegiului Național al Camerei 
Agricole Naționale este format din cei 42 de 
președinți ai camerelor agricole județene și cei 9 
membri ai Biroului permanent al Camerei 
Agricole Naționale. Prezidiul se întrunește în 
ședința ordinară cel puțin o dată pe lună, la 
convocarea președintelui sau a unei treimi din 
numărul membrilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Biroul permanent al Colegiului Național al 
Camerei Agricole Naționale este format din 9 
membri aleși prin vot direct, secret și succesiv 
pe funcții de către membrii colegiului, dintre 
care un președinte, un prim-vicepreședinte, 2 
vicepreședinți, un secretar și 4 membri; 2 dintre 
membri sunt aleși din rândul fermierilor 
prevăzuți la art.11 alin.(1) lit.g) și h); fiecare 
cameră agricolă județeană are dreptul să 
propună pentru aceste funcții câte un candidat, 
urmând preselecția la depunerea candidaturii 
definitive. Un candidat poate să fie eligibil dacă 
este susținut de minimum 25% din membrii 
Camerei Agricole Naționale. 
 
 

 
 
 

(2) Prezidiul Colegiului Național al 
Camerei Agricole Naționale este 
format din cei 42 de  președinți   ai 
camerelor    agricole     județene/ 
Municipiului București și cei 9 
membri ai Biroului permanent al 
Camerei Agricole Naționale. Prezidiul 
se întrunește în ședință ordinară cel 
puțin o dată pe trimestru, sau ori  
de câte ori este cazul, la convocarea 
președintelui sau a unei treimi din 
numărul membrilor. 
 
Autor: 
Deputat PNL Tinel Gheorghe 
 
(3) Biroul permanent al Colegiului 
Național al Camerei Agricole Naționale 
este format din 9 membri aleși prin 
vot direct, secret și succesiv pe funcții 
de către membrii colegiului, dintre 
care un președinte, un prim-
vicepreședinte, 2 vicepreședinți, un 
secretar și 4 membri; 2 dintre membri 
sunt aleși din rândul fermierilor 
prevăzuți la art.11 alin.(1) lit.f) și g); 
fiecare cameră agricolă județeană are 
dreptul să propună pentru aceste 
funcții câte un candidat, urmând 
preselecția la depunerea candidaturii 
definitive. Un candidat poate să fie 
eligibil dacă este susținut de minimum 
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(4) Președintele, prim-vicepreședintele, 
vicepreședinții și secretarul Biroului permanent 
al Colegiului Național al Camerei Agricole 
Naționale trebuie să fie fermieri, absolvenți de 
studii superioare cu o vechime de minimum 10 
ani în domeniile de activitate prevăzute de 
prezenta lege, respectiv de minimum 5 ani 
pentru membri. 
 
 
 
(5) Colegiul Național al Camerei Agricole 
Naționale se întrunește în ședința ordinară cel 
puțin o dată pe an, la convocarea președintelui, 
a prim-vicepreședintelui sau a unei treimi din 
numărul membrilor. 
(6) Președintele Camerei Agricole Naționale 
este și președintele Prezidiului și al Biroului 
permanent, conduce și îndrumă întreaga 
activitate a acesteia pe baza hotărârilor 
Prezidiului Colegiului Național al Camerei 
Agricole Naționale care vor fi duse la îndeplinire 
de Biroul permanent. 
 
(7) Funcția de președinte este asimilată 
funcțiilor de demnitate publică, conform legii. 
(8) Funcțiile din Biroul permanent al Colegiului 
Național al Camerei Agricole Naționale, 
prevăzute la alin.(2), sunt incompatibile cu 
funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar 
sau membru al colegiului județean. 

25% din membrii Camerei Agricole 
Naționale. 
(4) Președintele, prim-
vicepreședintele, 2 vicepreședinți și 
secretarul Biroului permanent al 
Colegiului Național al Camerei Agricole 
Naționale trebuie să fie fermieri, 
absolvenți de studii superioare cu o 
vechime de minimum 10 ani în 
domeniile de activitate prevăzute de 
prezenta lege, respectiv de minimum 
5 ani pentru membri. 
 
(5)Nemodificat 
 
 
 
 
(6)Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
(7)Nemodificat 
 
(8)Nemodificat 

17. Art.13.- (1) La nivel județean și național se 
constituie comisii de cenzori formate din 3 

Nemodificat  
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persoane specializate în domeniul economic cu 
studii superioare, desemnate de colegiile 
județene ale camerelor agricole și de Colegiul 
Național al Camerei Agricole Naționale. Camera 
Agricolă Națională aprobă propunerile înaintate 
de colegiile județene ale camerelor agricole. 
(2) Comisiile de cenzori vor avea în componența, 
în mod obligatoriu, un expert contabil autorizat. 

18. CAPITOLUL IV  
Serviciul operațional administrativ 

Nemodificat  

19. Art.14.- Serviciul operațional administrativ, 
denumit în continuare SOA, al Camerei Agricole 
Naționale și al camerelor agricole județene este 
constituit din personal contractual angajat 
potrivit legislației în vigoare și a personalului 
preluat, prin concurs, de la camerele agricole 
județene existente. 

Art.14.- (1) Serviciul operațional 
administrativ, denumit în continuare 
SOA al Camerei Agricole Naționale și 
al camerelor agricole județene este 
constituit din personal contractual 
angajat potrivit legislației în vigoare și 
din personal preluat de la camerele 
agricole județene existente  și de la 
instituțiile publice ale căror 
atribuții au fost preluate de 
camerele agricole nou înființate, 
în limita posturilor aprobate. 
  (2) Camerele agricole se subrogă 
în toate drepturile și obligațiile 
instituțiilor publice a căror 
atribuții au fost preluate. 

 

20. Art.15.- SOA la nivel de județ este alcătuit din 
minimum 7 specialiști în domeniile agriculturii, 
industriei alimentare, zootehniei, silviculturii și 
pisciculturii, cu toate ramurile lor, juriști, 
economiști și specialiști în alte domenii necesare 
desfășurării activității, iar la nivelul Camerei 
Agricole Naționale este alcătuit dintr-un număr 
de minimum 19 specialiști. 

Art.15.-În primul an de activitate, 
SOA la nivel de județ este alcătuit din 
maximum 7 specialiști în domeniile 
agriculturii, industriei alimentare, 
zootehniei, silviculturii și pisciculturii, 
cu toate ramurile lor, juriști, 
economiști și specialiști în alte 
domenii necesare desfășurării 
activității, iar la nivelul Camerei 
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Agricole Naționale este alcătuit dintr-
un număr de minimum 19 specialiști. 

21. Art.16.- Pe toată durata existenței camerelor 
agricole se pot atribui, cu titlu gratuit, camerelor 
agricole județene și Camerei Agricole Naționale, 
pentru sediu, imobile, spații sau părți din 
acestea, aflate în proprietatea publică a statului 
și în administrarea prefecturilor, a 
autorităților publice centrale și locale și a altor 
instituții publice de interes național, județean ori 
local, potrivit normelor elaborate de Guvern. 

Art.16.- Pe toată durata existenței 
camerelor agricole se atribuie cu titlu 
gratuit, camerelor agricole județene și 
Camerei Agricole Naționale, pentru 
sediu, imobile, spații sau părți din 
acestea, aflate în proprietatea publică 
a statului și în administrarea 
instituțiilor prefectului, a 
autorităților publice centrale și locale 
și a altor instituții publice de interes 
național, județean ori local, potrivit 
normelor aprobate prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, în termen de 
30 de zile de la înființarea 
Camerei Agricole Naționale. 

 

22. CAPITOLUL V  
Atribuțiile camerelor agricole 

Nemodificat  

23. Art.17.- (1) Camerele agricole județene au 
următoarele atribuții: 
1. reprezintă interesele fermierilor în relațiile 
cu reprezentanții consiliilor locale și ai 
primăriilor; 
2. certifică calitatea de producător agricol; 
3. asigură consultanță juridică de specialitate 
celor pe care îi reprezintă; 
4. reprezintă interesele camerei agricole 
județene în relația cu instituțiile județene, cu 
instituțiile deconcentrate și descentralizate ale 
ministerelor în teritoriu și ale consiliului 
județean; 
5. acordă asistență, consultanță și elaborează 

Nemodificat 
 

1.Nemodificat 
 
 
2.Nemodificat 
3.Nemodificat 
 
4.Nemodificat 
 
 
 
 
5.Nemodificat 
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proiecte pentru accesarea fondurilor europene, 
de susținere a producătorilor agricoli și a altor 
programe de finanțare; 
6. organizează activități de popularizare și 
asistență tehnică de specialitate prin înființarea 
de loturi demonstrative, demonstrații practice, 
târguri, expoziții, festivaluri, seminare, 
simpozioane, dezbateri și mese rotunde; 
7. asigură consultanță cu caracter economic, 
de management al fermei, de marketing și 
comercializare; 
8. avizează scoaterea din circuitul agricol a 
terenurilor agricole, precum și scoaterea din 
fondul forestier național a terenurilor cu 
vegetație forestieră; 
 
9. pot elabora documentațiile pentru 
schimbarea categoriilor de folosință a 
terenurilor; 
10. elaborează documentațiile pentru 
înscrierea în cartea funciară a terenurilor 
agricole și forestiere; 
11. avizează tăierile de nuci din afara fondului 
forestier; 
12. avizează tăierile vegetației forestiere din 
afara fondului forestier național; 
13. oferă servicii fermierilor înscriși în registrul 
Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
în vederea absorbției fondurilor, plății directe, 
plății pentru zone defavorizate, plății 
compensatorii pentru măsurile de agromediu și 
pentru toate formele de sprijin care pot fi 
acordate atât din bugetul Uniunii Europene, cât 
și din bugetul național; 
14. aplică la nivel județean politica de formare 

 
 
 
6.Nemodificat 
 
 
 
 
7.Nemodificat 
 
 
Se elimină 
 
Autor: 
Comisia pentru agricultură 
 
8.Nemodificat 
 
 
9.Nemodificat 
 
 
10.Nemodificat 
 
11.Nemodificat 
 
12.Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
13.Nemodificat 
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profesională, organizează cursuri de calificare, 
specializare, perfecționare, pentru formarea 
continuă a fermierilor, la solicitarea Camerei 
Agricole Naționale; 
15. asigură consultanță cu privire la aplicarea 
tehnologiilor în fermele arondate; 
16. asigură consultanță fermierilor care doresc 
sa își dezvolte programe de investiții noi și de 
modernizare; 
17. realizează materiale audiovizuale, emisiuni 
radio-TV la nivel județean; 
18. realizează fluxul informațional cu 
înștiințarea Camerei Agricole Naționale prin 
editarea, multiplicarea 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. 

 
 
 
 
14.Nemodificat 
 
15.Nemodificat 
 
 
16.Nemodificat 
 
17.Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
    18. elaborează strategii și 
planuri de măsuri concrete de 
protejare a producătorilor interni, 
pentru obținerea  certificatelor cu 
denumire de origine protejata și a 
celor cu indicație geografică 
protejată, a mărcilor și indicațiilor 
geografice românești, dar și alte 
măsuri de protecție și promovare 
a patrimoniului național în 
colaborare cu instituțiile de profil 
din România și din străinătate. 
   19. oferă ajutor la 
implementarea și actualizarea 
Registrului Agricol Național prin 
acțiuni concrete de mediere a 
relației cu conducătorii 
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gospodăriilor agricole, cu 
autoritățile locale și cu agenții 
agricoli din unitățile 
administrativ-teritoriale 
răspunzători de actualizarea 
registrelor agricole în vederea 
îndeplinirii obligațiilor. 
 
Autor: 
Deputat USR  Nicolae Daniel Popescu 

24. Art.18.- Camera Agricolă Națională are 
următoarele atribuții: 
1. reprezintă interesele Camerei Agricole 
Naționale și camerelor agricole județene în 
raport cu toate instituțiile statului și cu oricare 
alte organisme publice sau private naționale, 
europene ori internaționale; 
2. promovează inițiativele camerelor agricole 
județene, având ca partener Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
3. în baza propunerilor camerelor agricole 
județene, elaborează planuri și strategii 
sectoriale județene și naționale; 
4. contribuie la elaborarea, promovarea și 
implementarea politicilor agricole și de 
dezvoltare rurală, având ca partener Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul 
Mediului și Pădurilor; 
 
 
5. aprobă nivelul cotizației membrilor; 
6. colaborează cu Ministerul Educației și 
Cercetării, Ministerul Tineretului și Sportului și cu 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale la 
elaborarea programelor de formare profesională;

Nemodificat 
 
1.Nemodificat 
 
 
 
 
2.Nemodificat 
 
 
3.Nemodificat 

 
 

4. contribuie la elaborarea, 
promovarea și implementarea 
politicilor agricole și de dezvoltare 
rurală, având ca partener Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și 
Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor; 
5.Nemodificat 
6.Nemodificat 
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7. nominalizează câte un consilier pentru 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației, Ministerul Afacerilor Interne și 
Ministerul Finanțelor Publice; 
 
 
8. deleagă atribuții pentru camerele agricole 
județene, altele decât cele prevăzute la art.19; 
 
9. desfășoară campania de promovare și 
diseminare a Programului operațional pentru 
pescuit și a Programului Național de Dezvoltare 
Rurală; 
10. asigură monitorizarea, împreună cu 
Autoritatea de management pentru Programul 
operațional pentru pescuit și Autoritatea de 
management pentru Programul Național de 
Dezvoltare Rurală, a modului de implementare a 
proiectelor; 
11. preia unele atribuții mandatate de către 
autoritățile publice centrale; 
12. înființează fonduri mutuale ale 
agricultorilor și   administrează/desemnează 
administratorii acestora; 
13. poate înființa structuri de finanțare a 
fermierilor; 
14. încheie contracte de prestări de servicii cu 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și cu alte 
entități; 
15. înființează și administrează direct sau prin 
contractare serviciul național de extensie 
agricolă; 
16. prestează către fermieri, direct sau 

7. nominalizează câte un consilier 
pentru colaborare cu Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației, Ministerul 
Afacerilor Interne și Ministerul 
Finanțelor Publice; 
8. deleagă atribuții pentru 
camerele agricole județene, altele 
decât cele prevăzute la art.17; 
9.Nemodificat 
 
 
 
10.Nemodificat 
 
 
 
 
 
11.Nemodificat 
 
12.Nemodificat 
 
 
13.Nemodificat 
 
14.Nemodificat 
 
 
 
15.Nemodificat 
 
 
16.Nemodificat 
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contractual, serviciul de consiliere obligatoriu, 
prevăzut în legislația europeană; 
17. stabilește politica de personal a rețelei 
naționale a camerelor agricole; 
18. înființează, achiziționează și/sau 
gestionează institute, stațiuni ori companii cu 
obiect de activitate în cercetarea agricolă 
fundamentală/ aplicată și inovare; 
19. încheie contracte de cercetare 
fundamentală/aplicată și inovare cu institute, 
stațiuni și companii de cercetare din domeniul 
agricol din România și din străinătate; 
20. gestionează proiecte cu finanțare 
europeană, națională sau internațională în 
domeniul cercetării fundamentale și aplicate, 
inclusiv proiecte în cascadă în vederea sporirii 
competitivității sectorului agricol din România; 
21. angajează personalul SOA, cu excepția 
personalului economico-administrativ, prin 
Departamentul recrutare din cadrul Camerei 
Agricole Naționale, în vederea constituirii unui 
personal de elită pentru serviciile agricole; 
22. aprobă la nivel național și județean 
structura serviciului național de extensie a 
agriculturii în România; 
23. aprobă organigrama de funcționare a SOA 
la nivel național; 
24. definește și aplică planul național de 
formare continuă prin cursuri de calificare, 
specializare și perfecționare a fermierilor; 
25. definește și aplică politica de comunicare 
la nivel național și județean; 
26. asigură organizarea producătorilor agricoli, 
consultanță și/sau servicii de contabilitate și 
management financiar la nivel de fermă; 

 
 
17.Nemodificat 
 
18.Nemodificat 
 
 
 
19.Nemodificat 
 
 
 
20.Nemodificat 
 
 
 
 
21.Nemodificat 
 
 
 
 
22.Nemodificat 
 
 
23.Nemodificat 
 
24.Nemodificat 
 
 
25.Nemodificat 
 
26.Nemodificat 
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27. asigură asistență juridică celor pe care îi 
reprezintă, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea 
profesiei de consilier juridic, cu completările 
ulterioare, și ale Legii nr.51/1995 privind 
organizarea și exercitarea profesiei de avocat, 
republicată, cu modificările ulterioare; 
 
 
 
28. oferă sprijin în organizarea și consolidarea 
la nivel național a formelor asociative din 
agricultură, silvicultură, cooperativelor, 
grupurilor de producători și altele asemenea; 
29. organizează seminare, simpozioane, 
târguri, expoziții și manifestări științifice de profil 
în țară și în străinătate; 
30. promovează produsele și serviciile 
românești din domeniu în țară și în străinătate; 
31. elaborează planuri și strategii sectoriale 
județene și naționale în domeniile prevăzute la 
art.2 alin.(1); 
32. încheie înțelegeri, protocoale și 
parteneriate interne și internaționale; 
33. organizează activități de perfecționare 
profesională a personalului camerelor agricole 
județene; 
34. asigură activitatea de inovare în domeniul 
asistenței tehnice acordate agricultorilor și 
identifică noi surse de finanțare a camerelor 
agricole județene; 
 
 
 
 

27. asigură asistență juridică celor 
pe care îi reprezintă, în conformitate 
cu prevederile Legii nr.514/2003 
privind organizarea și exercitarea 
profesiei de consilier juridic, cu 
completările ulterioare și ale Legii 
nr.51/1995 privind organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
28.Nemodificat 
 
 
 
29.Nemodificat 
 
 
30.Nemodificat 
 
31.Nemodificat 
 
 
32.Nemodificat 
 
33.Nemodificat 
 
 
34.Nemodificat 
 
 
 
 35.asigură informarea și 
anticiparea asupra actualității 
europene și internaționale în 
special prin biroul de reprezentare 
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35. îndeplinește și alte competențe stabilite 
prin lege sau prin statut. 

a camerelor agricole de la 
Bruxelles. 
   36.participă activ la diferite 
rețele tehnice europene precum 
Camere europene de agricultură, 
Forumul European pentru 
Agricultură și Servicii de 
Consiliere Rurală- EUFRAS si alte 
instituții europene de profil; 
    37. adoptă poziții comune cu 
privire la politicile europene în 
vederea schimburilor de 
experiență, metode și instrumente 
în domeniul consultanței agricole 
și punerea în aplicare a 
proiectelor europene, în domeniul 
cercetării, dezvoltării și formării 
profesionale. 
 
Autor: 
Deputat USR Nicolae Daniel Popescu 
 
38.nemodificat 

25. CAPITOLUL VI  
Finanțarea 

Nemodificat  

26. Art.19.- (1) Finanțarea Camerei Agricole 
Naționale și a camerelor agricole județene se 
asigură din: 
 
 
 
 
 
a)cotizații ale agricultorilor, membri ai camerelor 
agricole; 

(1) Finanțarea Camerei Agricole 
Naționale se asigură din: 
a) surse de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, în primii trei 
ani de funcționare a camerelor 
agricole, prin finanțare degresivă; 
 
b)Nemodificat 
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b) dobânzile și dividendele rezultate din 
plasarea sumelor disponibile, în condiții legale; 
c) dividendele societăților comerciale 
înființate în condițiile art.3;  
 
d) veniturile din activitățile realizate 
prevăzute la art.18, precum și din alte activități 
economice directe; 
 
 
e) donații și/sau sponsorizări; 
 
f) resurse obținute de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, pentru plata sistemului de consultanță 
agricolă obligatorie acordat fermierilor, conform 
legii; 
g) comisioane; 
h) surse atrase prin Programul Național de 
Dezvoltare Rurală, Programul operațional pentru 
pescuit și prin alte instrumente și măsuri 
adecvate pe specific de activitate; 
i) prestări de servicii de consultanță sau 
asistență căte fermieri, contra cost; 
j) finanțare publică națională, europeană sau 
din alte surse; 
k) alte venituri prevăzute de lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se elimină 
 
c)cotă-parte din veniturile 
camerelor agricole județene; 
 
d)veniturile realizate din tarifele 
obținute prin exercitarea 
atribuțiilor prevăzute la art.18, 
precum și din alte activități economice 
directe; 
e) Nemodificat 
 
f) Nemodificat 
 
 
 
 
g) Nemodificat 
h) Nemodificat 
 
 
 
i) Nemodificat 
 
j) Nemodificat 
 
k) Nemodificat 
 
(2)Finanțarea camerelor agricole 
județene se asigură din: 
a) surse de la Camera Agricolă 
Națională, prin finanțare 
degresivă; 
b)surse de la bugetele consiliilor 
județene;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Negocierile Camerei Agricole Naționale cu 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
privind sistemul de consultanță agricolă 
obligatoriu de a fi prestat de acesta, prevăzut în 
legislația europeană, precum și nivelul tarifelor 
pentru plata acestor servicii de consiliere 
obligatoriu a fi acordate fermierilor se fac 
anterior aprobării bugetului de stat pentru anul 
următor. 

 
Autori: 
Magyar Loránd-Bálint, deputat UDMR 
Sebestyén Csaba, deputat UDMR 
 
c) venituri și/sau dividende de la 
societățile comerciale înființate în 
condițiile art.3; 
 d) surse prevăzute la alin.(1) lit. 
f)-k). 
(3)Nivelul cotizațiilor se stabilește 
prin hotărâre a Adunării generale 
a membrilor Camerei Agricole 
Naționale, la propunerea 
colegiului său de conducere. 
 
 
 
(4)Nivelul tarifelor prevăzute la 
alin.(1) lit.d) se aprobă de către 
Colegiul de conducere al Camerei 
Agricole Naționale. 
(5) Camera Agricolă Națională 
negociază cu Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale preluarea 
sistemului de consultanță agricolă 
obligatoriu de a fi prestat de acesta, 
prevăzut în legislația europeană, 
precum și nivelul tarifelor pentru plata 
acestor servicii de consiliere  acordate 
fermierilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Art.20.- Este obligatorie consultarea camerelor 
agricole județene și, după caz, a Camerei 
Agricole Naționale de către toate autoritățile 
administrației publice locale și centrale, înaintea 

Nemodificat  
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luării deciziilor cu privire la programele de 
dezvoltare locală, la implementarea unor 
industrii cu impact asupra exploatațiilor agricole 
și spațiului rural, precum și pentru scoaterea 
terenurilor din circuitul agricol. 

28. Art.21.- Pentru realizarea programelor 
prevăzute la art.19 este obligatorie obținerea 
avizului camerelor agricole județene și/sau al 
Camerei Agricole Naționale, după caz. 

Se elimină. 
 
Autor 
Deputat Nicolae Daniel Popescu 

 

29. CAPITOLUL VII  
Răspunderile, contravențiile și sancțiunile 

Nemodificat  

30. Art.22.- (1) Constituie contravenții următoarele 
fapte: 
a) nerespectarea termenelor stabilite privind 
organizarea alegerilor camerelor agricole; 
b) înscrierea cu intenție a unui agricultor în 
mai multe liste electorale; 
c) înscrierea în listele electorate a unor 
persoane care nu au drept de vot; 
d) refuzul nejustificat de a înmâna buletinul 
de vot și ștampila de votare agricultorului înscris 
în listă; 
e) nerespectarea prevederilor prezentei legi 
cu privire la organizarea alegerilor. 
(2) Faptele prevăzute la alin.(1) lit.b) și c) vor 
determina anularea alegerilor și reluarea 
acestora. 
(3) Contravențiile prevăzute la alin.(1) se 
sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 
2.000 lei. 
 
 
 
 
(4) Contravenientul poate achita pe loc sau în 

Art. 21.- (1)nemodificat 
 

a)Nemodificat 
 
b)Nemodificat 
 
c)Nemodificat 
 
d)Nemodificat 
 
 
e)Nemodificat 
 
Se elimină 
 
 
(2) Contravențiile prevăzute la 
alin.(1) se sancționează cu amendă de 
la 3.000 lei la 4.000 lei. 

 
Autor: 

 
Deputat PSD Nicolae Daniel Popescu 
(3) Contravenientul poate achita în 
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termen de 15 zile de la data încheierii 
procesului-verbal ori, după caz, de la data 
comunicării acestuia jumătate din minimul 
amenzii prevăzute la alin.(3), agentul 
constatator făcând mențiune despre aceasta în 
procesul-verbal. 
 
 
(5) Constatarea contravențiilor și aplicarea 
sancțiunilor se fac de către reprezentanții 
Ministerului Administrației și Internelor. 
 
(6) Contravențiilor prevăzute la alin.(1) le sunt 
aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.180/2002, cu 
modificările și completările ulterioare. 
(7) Sancțiunile pentru membrii colegiului 
județean și ai Camerei Agricole Naționale sunt 
menționate în statutul-cadru prevăzut în anexa 
nr.4. 

termen de 15 zile de la data încheierii 
procesului-verbal ori, după caz, de la 
data comunicării acestuia jumătate 
din minimul amenzii prevăzute la 
alin.(2), agentul constatator făcând 
mențiune despre aceasta în procesul-
verbal. 
 
(4) Constatarea contravențiilor și 
aplicarea sancțiunilor se fac de către 
reprezentanții Ministerului Afacerilor 
Interne. 
(5) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(6) Nemodificat 
 

31.  Art. 22.- Faptele prevăzute la art. 
21 alin.(1) lit.b) și c)  determină 
anularea alegerilor și organizarea 
acestora la o dată ulterioară. 

 

32.  CAPITOLUL VIII 
Dispoziții finale 

 

33. Art.23.- (1) Resursele financiare necesare 
primelor alegeri se asigură de la bugetul de stat, 
prin bugetul aprobat al Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. Ministrul agriculturii și 
dezvoltării rurale va stabili prin ordin, în termen 
de 10 zile de la data înființării Comitetului 
Național de Inițiative, sumele necesare 

Art.23.- Resursele financiare 
necesare primelor alegeri se asigură 
de la bugetul de stat, prin bugetul 
aprobat al Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. Ministrul 
agriculturii și dezvoltării rurale va 
stabili prin ordin, în termen de 10 zile 
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organizării primelor alegeri, precum și 
modalitățile de decontare a acestora. 
 
 
(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice 
să introducă, la propunerea ordonatorului 
principal de credite, modificările rezultate din 
prevederile alin.(1) în structura bugetului de stat 
și în volumul și structura bugetului acestuia. 

de la data înființării Comitetului 
Național de Inițiativă, sumele 
necesare organizării primelor alegeri, 
precum și modalitățile de decontare a 
acestora. 
 Se elimină. 

34. Art.24.- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale și Ministerul Afacerilor Interne asigură, 
prin delegare, personalul necesar funcționării 
Comitetului Național de Inițiativă. 

Art.24.- Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale și Ministerul 
Afacerilor Interne desemnează și 
asigură participarea personalului 
necesar funcționării Comitetului 
Național de Inițiativă. 

 

35. Art.25.- Autoritățile administrației publice locale 
și județene pun la dispoziția comitetelor 
județene de inițiativă spațiile și logistica 
necesare desfășurării în bune condiții a 
alegerilor. 

Art.25.-Nemodificat  

36. Art.26.- Votarea are loc într-o singură zi, 
duminica. 

Art.26.-Nemodificat  

37. Art.27.- Mandatul persoanelor alese în cadrul 
camerelor agricole este de 5 ani. 

Art.27.-(1) Mandatul persoanelor 
alese în cadrul camerelor agricole este 
de 4 ani.  
 
Autor: 
Deputat USR Nicolae Daniel Popescu 

 

38. Art.28.- Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din 
prezenta lege. 

Art.28.-Nemodificat (se regăsesc la 
pag.38-52) 

 



38 
 

39. Art.29.- La data intrării în vigoare a prezentei 
legi se abrogă Legea nr.283/2010 privind 
camerele pentru agricultură industrie alimentară, 
piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală, 
republicată, în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.553 din 7 august 2012, și orice 
dispoziție contrară prezentei legi. 

Art.29.- La data intrării în vigoare a 
prezentei legi se abrogă Legea 
nr.283/2010 privind camerele pentru 
agricultură industrie alimentară, 
piscicultură, silvicultură și dezvoltare 
rurală, republicată, în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.553 din 7 
august 2012, cu modificările și 
completările ulterioare.  
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Anexa nr.1 
Definiții 

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au 
următoarea semnificație: 

1. bune practici agricole - ansamblu de cunoștințe științifice și 
tehnice puse la dispoziția producătorilor agricoli, a fermierilor și a tuturor 
celor implicați în activități cu profil agricol pentru a fi implementate în 
practică. Însușite de către fiecare producător agricol și implementate 
corect, bunele practici agricole contribuie atât la obținerea unor producții 
calitativ superioare și rentabile, cât și la conservarea mediului ambiental, 
cu limitarea consecințelor ecologice nefavorabile la nivel național, regional, 
local, pe termen scurt sau lung; 

2. ferma - exploatație agricolă zootehnică sau mixtă, autorizată 
pentru a produce, în scop experimental ori pentru comercializare, bunuri de 
consum recunoscute ca atare; 

3. fermier - profesie definită conform prevederilor art. 4 alin.(1) 
din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile 
directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole 
comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și 
a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului; 

4. lucrător din domeniile agriculturii și conexe - persoană fizică din 
spațiul rural care derulează activități de producție, procesare și servicii în 
domeniile cu specific agricol, apicol, sericicol, piscicol și silvic; 

5. profesiune agricolă - exercitarea în mod constant și cu titlu de 
activitate principală de acțiuni cu profil agricol, specifice sau generale, 
recunoscute și remunerate ca atare; 

6. spațiu rural - în conformitate cu Recomandarea nr.1.296/1996 
a Adunării Consiliului Europei cu privire la Carta Spațiului Rural, spațiul 
rural cuprinde o zonă interioară sau de coastă care conține satele și orașele 
mici, în care majoritatea terenului este utilizată pentru: 

a) agricultură, silvicultură, acvacultură și pescuit; 
b) activități economice și culturale; 
c) amenajări de zone neurbane pentru timpul liber; 
d) alte folosințe, cu excepția celor de locuit. 
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Anexa nr.2 
COMITETE DE INIȚIATIVĂ 

- mod de funcționare - 
Comitetul Național de Inițiativă și comitetele județene de inițiativă își 

încep activitatea în termen de 10 zile de la data înființării. 
A. Comitetul Național de Inițiativă 
Comitetul Național de Inițiativă se întrunește în ședințe ordinare, la 

convocarea președintelui, ori de câte ori este nevoie. Deciziile se iau cu 
votul majorității membrilor Comitetului Național de Inițiativă. 

Comitetul Național de Inițiativă: 
a) solicită ministerelor și asociațiilor implicate nominalizarea 

persoanelor care vor face parte din comitetele județene de inițiativă; 
b) solicita Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale o locație în 

care să își desfășoare activitatea. 
În termen de 20 de zile de la data înființării, convoacă comitetele 

județene de inițiativă. În aceeași perioadă comitetele județene de inițiativă 
vor aproba programul de pregătire și desfășurare a alegerilor. 

Comitetul National de Inițiativă monitorizează, pe parcursul 
alegerilor, activitatea comitetelor județene de inițiativă. 

Comitetul Național de Inițiativă solicită Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale lista cu persoanele care vor face parte din comisiile 
electorale și birourile electorale. 

Comitetul Național de Inițiativă soluționează sesizările comitetelor 
județene de inițiativă. 

B. Comitetul județean de inițiativă 
Comitetul județean de inițiativă se întrunește în ședințe ordinare, la 

convocarea președintelui, ori de câte ori este nevoie. Deciziile se iau cu 
votul majorității membrilor comitetului județean de inițiativă. În prima 
ședință își desemnează președintele. 

Comitetul județean de inițiativă: 
a) în termen de 10 zile de la data numirii, delimitează 

circumscripțiile electorale pentru alegerea colegiilor județene ale camerelor 
agricole; 

b) desemnează, în termen de 20 de zile de la data delimitării 
circumscripțiilor electorale, membrii comisiilor electorale de circumscripție 
și ai birourilor electorale de secție; 

c) urmărește ca  în termen de 30 de zile de la data stabilirii 
alegerilor, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ocoalele silvice 
private, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultura și Colegiul 
Medicilor Veterinari din România să pună la dispoziția comisiilor 
electorale de circumscripție listele electorale; 

d) preia de la comisiile electorale de circumscripție, în termen de 
24 de ore de la finalizarea alegerilor, procesele-verbale cu rezultatele 
alegerilor pe circumscripțiile electorale ale camerelor agricole. 
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Anexa nr.3 
LISTA*) 

susținătorilor pentru candidatul……………………………………. 
(prenumele și numele candidatului) 

ca membru al colegiului județean al camerei agricole județene
 …………….. 
 

Nr. 
crt. Semnătura Numele Prenumele 

 
Data 

nașterii 

Denumirea 
actului de 
identitate 

Seria 
actului de 
identitate 

Numărul actului 
de identitate 

Domiciliul/ 
reședința 

(str....,nr...com
una/ 

orașul/municipiu
l/ județul)

         
         
         
         

 
 
 

DECLARAȚIE 
 

Subsemnatul,…………………….(prenumele și 
numele)………………………………. 
, domiciliat în……………….., născut la data de………………………. în  
comuna/orașul/municipiul………………….județul……….,posesor al C.I /B I. seria  
nr ………………., declar pe propria răspundere că toate datele și semnăturile  
cuprinse în prezenta listă, care are un număr de…….poziții, corespund  
realității. 

 
Data                                                                            Semnătura                    
……………………                                                                             
……………………                       
*)Lista este act public și se află sub incidența Codului penal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

Anexa nr.4 
STATUT-CADRU 

al camerelor agricole județene și al Camerei Agricole Naționale 
CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 
Art.1.- (1) Camerele agricole sunt organizații private de interes public, 

deschise, apolitice, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică și create 
în scopul: 

a) promovării intereselor fermierilor, persoane fizice/juridice din 
agricultură, cu toate ramurile ei, industrie alimentară, silvicultură, 
piscicultură, turism rural și agroturism, denumite în continuare domenii ale 
agriculturii și conexe, în funcție de competențele acestora; 

b) promovării în rândul fermierilor a politicii agricole comune, a 
programelor naționale de dezvoltare rurală, a strategiei și politicilor 
României de susținere financiară a agriculturii, a cercetării fundamentale și 
aplicate; 

c) intensificării absorbției fondurilor europene în agricultură, 
industrie alimentară, silvicultură, pescuit și acvacultură; 

d) formării profesionale și consultanței, care se acordă fermierilor 
persoane fizice și/sau juridice din agricultură și dezvoltare rurală, industrie 
alimentară, silvicultură, piscicultură. 

(2) Camerele agricole județene au sediul în reședințele de județ, iar 
Camera Agricolă Națională în București. Sediul camerelor agricole poate fi 
schimbat în baza prevederilor prezentei legi. 

Art.2.- Camerele agricole sunt instituții cu caracter consultativ 
obligatoriu în domeniul lor de activitate. Camerele agricole reprezintă 
partenerul de dialog al autorităților publice cu competențe în domeniile 
agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și conexe, precum și al 
celorlalte autorități și instituții ale administrației publice centrale și locale, 
pe domeniile de competență. 

CAPITOLUL II 
Membrii camerelor agricole 

Art.3.- (1) Poate deveni membru, cu drepturi depline, al camerelor 
agricole județene orice cetățean român sau cetățean străin al unui stat 
membru al Uniunii Europene, care este rezident în România, desfășoară 
activitate cu profil agricol ori asimilat, este agricultor, silvicultor, piscicultor, 
crescător de animale, medic veterinar sau desfășoară activități în industria 
alimentară și se regăsește în baza de date a Agenției de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură, a ocoalelor silvice private sau Agenției Naționale pentru 
Pescuit și Acvacultură sau a Colegiului Medicilor Veterinari. 

(2) Calitatea de membru al camerelor agricole județene este 
personală, inalienabilă și netransmisibilă, neputând trece la succesori. 

(3) Evidența membrilor va fi ținută în Registrul de evidență a 
membrilor aflat la sediul Camerei Agricole Naționale, pe județe, precum și 
într-un fișier special, care cuprinde datele de identificare și schimbările 
intervenite în cadrul camerelor agricole județene. 

(4) În Registrul de evidență a membrilor pot fi înscriși fără drept de 
vot, ca membri de onoare, persoane fizice sau persoane juridice, altele 
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decât cele cu drepturi depline, din instituții de învățământ și cercetare, 
cercetători, cadre didactice, membri ai Academiei de Științe Agricole și 
Silvice "Gheorghe Ionescu-Sișești", ai Academiei Române și din alte 
instituții de profil. 

Art.4.- Membrii camerelor agricole au următoarele drepturi: 
a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere; 
b) să își exprime, prin vot, opțiunea față de proiectele supuse 

dezbaterii; 
c) să fie informați permanent și corect cu privire la activitatea 

Camerei Agricole Naționale; 
d) să inițieze propuneri de activități și să le supună aprobării 

organelor de conducere; 
e) să participe la toate activitățile Camerei Agricole Naționale; 
f) alte drepturi, în conformitate cu prevederile legale și ale 

prezentului statut-cadru. 
Art.5.- Membrii camerelor agricole au următoarele obligații: 
a) să respecte prevederile prezentului statut-cadru și hotărârile 

organelor de conducere; 
b) să acționeze în mod consecvent și loial, în vederea realizării 

obiectivelor Camerei Agricole Naționale; 
c)      alte obligații stabilite de organele de conducere. 

 
 
 

CAPITOLUL III 
Atribuțiile camerelor agricole 

Art.6.- Camerele agricole județene au următoarele atribuții: 
1. reprezintă interesele fermierilor în relațiile cu reprezentanții 

consiliilor locale și primăriilor; 
2. certifică statutul de producător agricol; 
3. asigură consultanță juridică de specialitate celor pe care îi 

reprezintă; 
4. reprezintă interesele camerei agricole județene în relația cu 

instituțiile județene, cu instituțiile deconcentrate și descentralizate ale 
ministerelor în teritoriu și ale consiliului județean; 

5. acordă asistentă, consultanță și elaborează proiecte pentru 
accesarea fondurilor europene, de susținere a producătorilor agricoli și a 
altor programe de finanțare; 

6. organizează activități de popularizare și asistență tehnică de 
specialitate prin înființarea de loturi demonstrative, demonstrații practice, 
târguri, expoziții, festivaluri, seminare, simpozioane, dezbateri și mese 
rotunde; 

7. asigură consultanță cu caracter economic de management al 
fermei, de marketing și comercializare; 

8. pot elabora documentațiile pentru schimbarea categoriilor de 
folosință a terenurilor; 

9. elaborează documentațiile pentru înscrierea în cartea funciară a 
terenurilor agricole și forestiere; 
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10. avizează tăierile de nuci din afara fondului forestier; 
11. avizează tăierile vegetației forestiere din afara fondului forestier 

național; 
12. oferă servicii fermierilor înscriși în registrul Agenției de Plăți și 

Intervenție pentru Agricultură în vederea absorbției fondurilor, plății 
directe, plății pentru zone defavorizate, plății compensatorii pentru măsurile 
de agromediu  și pentru toate formele de sprijin care pot fi acordate, atât 
din bugetul Uniunii Europene, cât din bugetul național; 

13. aplică la nivel județean politica de formare profesională, 
organizează cursuri de calificare, specializare, perfecționare, pentru 
formarea continuă a fermierilor, la solicitarea Camerei Agricole Naționale; 

14. asigură consultanță cu privire la aplicarea tehnologiilor în 
fermele arondate; 

15. asigură consultanță fermierilor care doresc sa își dezvolte 
programe de investiții noi și modernizare; 

16. realizează materiale audio-vizuale, emisiuni radio-TV la nivel 
județean; 

17. realizează fluxul informațional cu înștiințarea Camerei Agricole 
Naționale prin editarea, multiplicarea 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. 

18. elaborează strategii și planuri de măsuri concrete de protejare a 
producătorilor interni, pentru obținerea  certificatelor cu denumire de 
origine protejata și a celor cu indicație geografică protejată a mărcilor și 
indicațiilor geografice românești, dar și alte măsuri de protejare și 
promovare a patrimoniului național în colaborare cu instituțiile de profil din 
România și străinătate. 

19. oferă ajutor la implementarea și actualizarea Registrului 
Agricol Național prin acțiuni concrete de mediere a relației cu 
conducătorii gospodăriilor agricole, cu autoritățile locale și cu 
agenții agricoli din unitățile administrativ-teritoriale răspunzători 
de ținerea la zi a registrelor agricole în vederea îndeplinirii 
obligațiilor. 

Art.7.- Camera Agricolă Națională are următoarele atribuții: 
1. reprezintă interesele Camerei Agricole Naționale și camerelor 

agricole județene în raport cu toate instituțiile statului și cu oricare alte 
organisme publice sau private naționale, europene ori internaționale; 

2. promovează inițiativele camerelor agricole județene, având ca 
partener Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

3. în baza propunerilor camerelor agricole județene elaborează 
planuri și strategii sectoriale județene și naționale; 

4. contribuie la elaborarea, promovarea și implementarea 
politicilor agricole și de dezvoltare rurală, având ca parteneri Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; 

5. aproba nivelul cotizațiilor membrilor; 
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6. colaborează cu Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul 
Tineretului și Sportului și cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale la 
elaborarea programelor de formare profesională; 

7. nominalizează câte un consilier pentru colaborare cu  
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Interne și 
Ministerul Finanțelor Publice; 

8. deleagă atribuții pentru camerele agricole județene, altele decât 
cele prevăzute la art.17 din prezenta lege; 

9. desfășoară campanie de promovare și diseminare a Programului 
Operațional pentru Pescuit și a Programului Național de Dezvoltare Rurală; 

10. asigură monitorizarea, împreună cu Autoritatea de 
management pentru Programul operațional pentru pescuit și Autoritatea de 
management pentru 

Programul Național de Dezvoltare Rurală, a modului de implementare 
a proiectelor; 

11. preia unele atribuții mandatate de către autoritățile publice 
centrale; 

12. înființează fonduri mutuale și credite rurale; 
13. încheie contracte de prestări de servicii cu Ministerul Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și cu alte 
entități; 

14. înființează  și administrează direct sau prin contractare serviciul 
național de extensie agricolă; 

15. prestează direct sau prin contractare către fermieri serviciul de 
consiliere obligatoriu, prevăzut în legislația europeană; 

16. stabilește politica de personal a rețelei naționale de camere 
agricole; 

17. înființează, achiziționează și/sau gestionează institute, stațiuni 
sau companii cu obiect de activitate în cercetarea agricolă 
fundamentală/aplicată și inovare; 

18. încheie contracte de cercetare fundamentală/aplicată și inovare 
cu institute, stațiuni și companii de cercetare din domeniul agricol din 
România și din străinătate; 

19. gestionează proiecte cu finanțare europeană, națională sau 
internațională în domeniul cercetării fundamentale și aplicate, inclusiv 
proiecte în cascadă, în vederea sporirii competitivității sectorului agricol din 
România; 

20. angajează personalul Serviciului operațional administrativ 
(SOA), cu excepția personalului economico - administrativ, prin 
Departamentul recrutare din cadrul Camerei Agricole Naționale, in vederea 
constituirii unui personal de elita pentru serviciile agricole; 

21. aprobă la nivel național și județean structura serviciului național 
de extensie a agriculturii în România; 

22. aprobă, organigrama de funcționare a SOA la nivel național și 
județean; 

23. definește și aplică planul național de formare continuă prin 
cursuri de calificare, specializare și perfecționare a fermierilor; 
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24. definește și aplică politica de comunicare la nivel național 
județean; 

25. asigură organizarea producătorilor agricoli, consultanță și/sau 
servicii de contabilitate și managementul financiar la nivelul fermei; 

26. asigură asistență juridică celor pe care îi reprezintă, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.514/2003 privind organizarea și 
exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare, și ale 
Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

27. oferă sprijin în organizarea și consolidarea, la nivel național, a 
formelor asociative din agricultură, silvicultură, cooperative, grupuri de 
producători și altele asemenea; 

28. organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziții și 
manifestări științifice de profil în țară și în străinătate, 

29. promovează produsele și serviciile românești din domeniu, în 
țară și  în străinătate; 

30. elaborează planuri și strategii sectoriale județene și naționale în 
domeniile prevăzute la art.2 alin.(1) din prezenta lege; 

31. încheie înțelegeri, protocoale și parteneriate interne și 
internaționale; 

32. organizează activități de perfecționare profesională a 
personalului camerelor agricole județene; 

33. asigură activitatea de inovare în domeniul asistenței tehnice 
acordate agricultorilor și identifică noi surse de finanțare a camerelor 
agricole județene; 

34.  asigură informarea și anticiparea asupra actualității europene și 
internaționale în special prin biroul de reprezentare a camerelor agricole de 
la Bruxelles. 

35.   participă activ la diferite rețele tehnice europene precum Camere 
europene de agricultură, EUFRAS (Forumul european pentru agricultură și 
servicii de consiliere rurală) si alte instituții europene de profil; 

36.   dezvoltarea unor poziții comune cu privire la politicile europene 
de schimburi de experiență, metode și instrumente în domeniul 
consultanței agricole și punerea în aplicare a proiectelor europene, în 
domeniul cercetării, dezvoltării și formării profesionale. 

37.   îndeplinește și alte competențe stabilite prin lege sau prin statut. 
CAPITOLUL IV 

Camerele agricole județene 
Art.8.- (1) Camerele agricole județene constituite în urma alegerilor 

organizate la nivelul fiecărui județ vor fi formate din colegiul județean și 
biroul permanent. 

(2) Colegiul județean al camerelor agricole județene este forumul 
decizional format din 25 de reprezentanți repartizați în conformitate cu 
prevederile art.11 alin.(1) din prezenta lege. 

(3) Biroul permanent al colegiului județean este format din 7 
membri, din care: un președinte, un vicepreședinte, un secretar și 4 
membri. Aceștia se aleg prin vot direct, secret și succesiv de membrii 
colegiului județean al camerelor agricole județene, în următoarea ordine: 
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președinte, vicepreședinte și membri. Secretarul este desemnat de 
președinte, dintre ceilalți membri ai biroului. Președintele, vicepreședintele 
și secretarul trebuie să fie fermieri, absolvenți de studii superioare  și cu o 
vechime de 10 ani în domeniile de activitate prevăzute în prezenta lege. 

(4) Colegiile județene ale camerelor agricole județene se convoacă 
la propunerea președintelui biroului permanent sau a unei treimi din 
numărul membrilor colegiului. 

(5) Funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar și membru din 
biroul permanent al colegiului județean al camerei agricole județene sunt 
incompatibile cu funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar sau 
membru al Biroului permanent al Colegiului Național al Camerei Agricole 
Naționale. 

(6) În cazul în care un post de membru al colegiului județean al 
camerei agricole județene devine vacant, locul va fi ocupat de următorul 
candidat înscris pe lista care l-a propus și în procesul-verbal de constatare 
a rezultatelor alegerilor. 

(7) Organizarea alegerilor și a sistemului electiv pentru camerele 
agricole se face în conformitate cu prevederile art.6  -  11 din prezenta 
lege. 

CAPITOLUL V 
Camera Agricolă Națională 

Art.9.- Camera Agricolă Națională se constituie la nivel național și este 
formată din: 

a) Colegiul Național al Camerei Agricole Naționale; 
b) Prezidiul Colegiului Național al Camerei Agricole Naționale; 
c) Biroul permanent al Colegiului Național al Camerei Agricole 

Naționale. 
Art.10.- Colegiul Național al Camerei Agricole Naționale este forumul 

decizional constituit din membrii colegiilor județene ale camerelor agricole 
și 9 membri ai Biroului permanent al Camerei Agricole Naționale. 

Art.11.- (1) Prezidiul Colegiului Național al Camerei Agricole Naționale 
este format din cei 42 de președinți ai camerelor agricole 
județene/Municipiului București și din cei 9 membri ai Biroului permanent al 
Camerei Agricole Naționale, care poate fi convocat în ședință ordinară cel 
puțin o dată pe trimestru.  

(2) Biroul permanent al Colegiului Național al Camerei Agricole 
Naționale este format din 9 membri, din care: un președinte, un prim-
vicepreședinte, 2 vicepreședinți, un secretar și 4 membri aleși. Alegerile se 
vor efectua conform prevederilor art.12 alin.(3) din prezenta lege. 

(3) Președintele Camerei Agricole Naționale este președintele 
Prezidiului și Biroului permanent, având funcția asimilată funcțiilor de 
demnitate publică. 

(4) Colegiul Național al Camerei Agricole Naționale se întrunește în 
ședință extraordinară cel puțin o dată pe an, la convocarea președintelui, a 
prim-vicepreședintelui sau a unei treimi din numărul membrilor. 
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CAPITOLUL VI 
Serviciul operațional administrativ 

Art.12.- Serviciul operațional administrativ al camerelor agricole 
județene și al Camerei Agricole Naționale este constituit din personalul 
contractual angajat potrivit legislației specifice în vigoare. 

Art.13.- (1)În primul an de activitate personalul serviciului 
operațional al camerelor agricole județene este alcătuit din maximum 7 
specialiști, preluați de Camera Agricolă Națională, prin Departamentul de 
recrutare din personalul provenit  de la  camerele agricole județene 
existente și de la instituțiile publice a căror atribuții au fost 
preluate de camerele agricole nou înființate. 

(2) Face excepție de la prevederile alin.(1) personalul economico-
administrativ care este angajat de camerele agricole județene. 

Art.14.- (1) Directorii camerelor agricole județene vor fi desemnați din 
rândul personalului recrutat pe bază de concurs, cu specializare în domeniul 
managementului. 

(2) Directorii sunt numiți cu titlu provizoriu; după 3 ani de mandat ei 
pot fi confirmați cu titlu definitiv. 

Art.15.- (1) Serviciul operațional administrativ al Camerei Agricole 
Naționale este alcătuit din minimum 19 specialiști angajați prin concurs de 
cunoștințe de specialitate și aptitudini. 

(2) Directorul general al Camerei Agricole Naționale se recrutează 
dintre specialiștii prevăzuți la alin.(1), cu specializare în domeniul 
managementului. 

Art.16.- Organigrama și atribuțiile serviciului operațional administrativ 
al camerelor agricole județene și al Camerei Agricole Naționale vor fi 
stabilite de Biroul permanent al Colegiului Național al Camerei Agricole 
Naționale în următoarea ședință după constituire, urmând să fie aprobate 
ulterior. 

CAPITOLUL VII 
Sancțiuni 

Art.17.- (1) Colegiul Național al Camerei Agricole Naționale se 
pronunță cu privire la sancțiunile aplicate membrilor și confirmă sau infirmă 
hotărârile de suspendare, pronunțate de organele de conducere ale 
camerelor agricole județene. 

(2) Sancțiunile ce pot fi aplicate membrilor sunt următoarele: 
a) suspendarea dreptului de vot pe timp limitat sau suspendarea din 

calitatea de membru al organelor de conducere ale camerelor agricole; 
b) excluderea din camerele agricole. 
(3) Excluderea din camerele agricole poate avea loc din următoarele 

motive: 
a) lipsa de participare la constituirea finanțării prevăzute la art.19 din 

prezenta lege; 
b) lipsa de activitate prin neparticipare la acțiuni, conform atribuțiilor; 
c)  neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a hotărârilor organelor 

de conducere ale camerelor agricole. 
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CAPITOLUL VIII 
Dispoziții finale 

Art.18.- Eventualele litigii cu persoane fizice și persoane juridice se 
vor soluționa pe cale amiabilă sau, după caz, prin instanțele de judecată. 

Art.19.- Camerele agricole județene pot înființa camere agricole 
zonale, pe principiul înființării camerelor agricole județene. 

Art.20.- Camerele agricole pot înființa sau deține societăți comerciale 
potrivit legislației în vigoare. 

Art.21.- Dispozițiile prezentului statut-cadru se completează cu 
normele legale în vigoare în materie. 

Art.22.- Dispozițiile prezentului statut-cadru se modifică și se 
completează după înființarea camerelor agricole, cu respectarea 
prevederilor art.8 din prezenta lege. 
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Anexa nr.5 
BULETIN DE VOT 

 
Nr.  
crt. 

Candidați 1)…………………… 

1. Numele Prenumele  
 

 
1) Denumirea organizației profesionale reprezentative și  oricărei alte 

forme de asociere ale producătorilor agricoli și ale proprietarilor de fond 
forestier înregistrate la nivel județean, a proprietarilor de 
păduri/composesorate, a patronatului, a stațiunilor de 
cercetare/învățământ, a reprezentanților fermierilor tineri cu vârsta de 
până la 40 de ani, a reprezentanților fermierilor și a medicilor veterinari. 
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                                                       Anexa nr.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

Nr. 
crt. 

Text inițial Text propus  Motivația 
amendamentului 

Camera Decizională 

1. Art. 3.- Camerele agricole 
pot înființa societăți 
comerciale sau pot participa 
în acționariatul societăților 
comerciale înființate, 
potrivit legislației în vigoare 

Art. 3. - (1) Camerele 
agricole pot înființa societăți 
comerciale sau pot participa 
în acționariatul societăților 
comerciale înființate, potrivit 
legislației în vigoare.  
(2) Dividendele obținute în 
baza alin (1) a prezentului 
articol vor putea fi folosite 
doar în scopul reinvestirii în 
activitatea respectivelor 
societăți, a sprijinirii scopului 
și a obiectivelor Camerelor 
agricole așa cum reiese din 
Statutul lor, sau a constituirii 
rezervelor statutare. 
Deputat USR Popescu Nicolae 
Daniel 
Deputat USR Dan Rădulescu 

Alineatele (2) și (3) 
din amendament 
respectă principiile 
enunțate în legea 
Legea nr. 219 din 
23 iulie 2015 
(*actualizată*) 
privind economia 
socială. Scopul 
Camerelor Agricole 
nu este profitul ci 
unul mai degrabă 
social, prin 
încurajarea 
actorilor din 
domeniu. O dovadă 
a acestui lucru stă 
în faptul că, la art 
2, aceste entități 
sunt definite ca 
fiind fără scop 
patrimonial, ele 
urmând a fi, 
dealtfel, înscrise în 
Registrul 
Asociațiilor și 

 



52 
 

Fundațiilor. Ca 
entități deținute de 
o entitate de tip 
ONG, societățile 
comerciale în cauză 
precum și 
participarea la alte 
activități 
comerciale trebuie 
să prioritizeze 
scopul social și să 
adopte practici de 
responsabilitate 
socială. În plus, 
intrarea pe piață a 
unui actor care are 
atribuții de 
reglementare, 
monitorizare și 
consultanță poate 
determina o 
concurență neloială 
cu organizațiile și 
agenții economici 
din același  
domeniu de 
activitate, motiv 
pentru care 
activitatea unor 
societăți comerciale 



53 
 

proprii trebuie 
reglementată mai 
strict.  
Obligația asigurării 
raportului de 
salarizare de 1 la 8 
sunt conforme cu 
dispozițiile 
conținute de art.8  
alin 4 lit d) din 
Legea nr. 219 din 
23 iulie 2015 
privind economia 
socială 

2. Art. 9 - (3) Fiecare alegător 
are dreptul la un singur vot. 

(3) Fiecare alegător poate 
vota un număr total maxim 
de candidați egal cu numărul 
de membri ai Colegiului 
director, respectând principiul 
de reprezentare de la art 11. 
Nicio persoană nu poate vota 
de 2 ori, folosindu-se atât de 
calitatea de alegător 
individual cât și de cea de 
reprezentant al unei structuri 
economice în cadrul aceluiași 
tur de scrutin. 
Deputat USR Popescu Nicolae 
Daniel 
Deputat USR Dan Rădulescu 

Este important ca 
fiecare alegător să 
se pronunțe asupra 
echipei din 
componența 
Colegiului, nu doar 
a unui membru. 
Având în vedere 
faptul că acest 
colegiu va decide 
prin votul 
majorității, o 
persoană nu poate 
lua decizii de una 
singură iar 
alegătorii trebuie 
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să voteze 
componența unei 
echipei de care 
consideră că pot fi 
cel mai bine 
reprezentați 

3. Art. 10 - (4) Candidaturile 
se depun  cu cel puțin 30 de 
zile calendaristice înainte de 
data alegerilor 

Art. 10 - (4) Candidaturile 
se depun  în termen de 
maximum 30 de zile 
calendaristice de la data 
înființării Comitetului 
Național de Inițiativă. 

Se constituie liste 
separate de candidați 
pentru fiecare categorie 
enunțată la articolul 11. 

Listele de candidați, se 
comunică public cu 30 de 
zile înainte de data 
alegerilor, prin afișarea la 
avizierul primăriilor din 
circumscripția electorală 
unde aceștia candidează și 
prin publicarea pe site-ul 
Consiliului Județean sau a 
Direcției Județene de 
Agricultură.   

Deputat USR Popescu Nicolae 
Daniel 
Deputat USR Dan Rădulescu 

Art 11 vorbește de 
liste diferite, în 
funcție de 
categoriile care 
trebuie să formeze  
Consiliul. Alegerea 
reprezentativă a 
fiecărei categorii în 
parte se poate face 
doar dacă există 
liste separate din 
care alegătorii 
decid membrii care 
vor alcătui consiliul 
pentru fiecare 
categorie 
menționată la art 
11, în parte. 

 

4.  Art. 11 - 1) Colegiul 
județean al camerelor 

Colegiul județean al 
camerelor agricole 

Art 9, alin 1 nu 
menționează 
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agricole județene este 
forumul decizional alcătuit 
din maximum 25 de 
membri, în conformitate cu 
prevederile art 9 alin (1) cu 
următoarea reprezentare:  

a) 10 locuri pentru 
reprezentanți aleși, propuși 
pe liste de către asociațiile 
profesionale reprezentative 
din domeniul agricol și 
conexe, 

b) 2 locuri pentru 
reprezentanții aleși, propuși 
pe liste de către patronatele 
din domeniu lagricol și 
conexe 

c)  2 locuri pentru 
reprezentanții aleși, propuși 
pe liste de către sindicatele 
din domeniul agricol și 
conexe 

d)  2 locuri pentru 
reprezentanții aleși, propuși 
pe liste de către 
cooperativele agricole 

 

 

 

 

județene este forumul 
decizional alcătuit din  25 
de membri,  cu 
următoarea reprezentare: 
 
 

a) 9 reprezentanți ai 
fermierilor 

 
 
 
 
 
b) 1 reprezentant al 
tinerilor fermieri cu vârsta 
de până în 40 de ani.  
 
 
c) 5 reprezentanți ai 
organizațiilor profesionale 
în domeniul agricol și 
conexe dintre care 
sindicate, patronate, 
asociații profesionale. 
d) 5 reprezentanți ai 
formelor asociative în 
agricultură și domenii 
conexe, conform legilor în 
vigoare dintre care 
societăți cooperative, 
cooperative de credit cu 
profil agricol, asociații și 
fundații, societăți agricole, 
grupuri de producători, 
composesorate. 

numărul de 
membri ai 
Colegiului 
Județean. 
Termenul 
„maximum” crează 
impredictibilitate. 
Din aceste motive 
propun eliminarea 
celor 2 referiri. 

Având în vedere 
faptul că membrii 
de drept ai 
Camerelor agricole, 
conf art 9,  sunt 
din categoria 
cetățenilor care 
desfășoară 
activități cu profil 
agricol și asimilat, 
inclusiv medici 
veterinari, aflați în 
evidențele APIA și 
ANPA aceștia 
trebuie 
reprezentați în 
primul rând. Ei 
sunt cei care 
trebuie să fie 
reprezentați și 
serviți de către 
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e) un loc pentru 
reprezentanții aleși 
proprietarilor de păduri și/ 
sau ai composesoratelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) un loc pentru 
reprezentanții aleși ai 
unităților de cercetare/ 
învățământ din domeniul 
agricol. 

g) 3 locuri pentru 
reprezentanții aleși ai 

e) 5 specialiști în 
domeniul agricol dintre 
care reprezentanți ai 
institutelor de cercetare 
sau învățământ în 
domeniul agricol și 
domenii conexe, medici 
veterinari. 
Chiar dacă un candidat se 
încadrează în mai multe 
categorii dintre cele vizate 
de literele a-e el va putea 
candida pe o singură listă. 
Documentele necesare 
depunerii dosarului de 
candidatură vor fi stabilite 
de către Comitetul de 
inițiativă și comunicate la 
momentul începerii 
perioadei de depunere a 
candidaturilor. 
Fiecare candidat trebuie 
să prezinte o listă de 
susținători de minimum 25 
de alegători înscriși în 
listele electorale. 
 

Deputat USR Popescu Nicolae 
Daniel 
Deputat USR Dan Rădulescu 

 

Camerele Agricole. 

Conf art 10, 
membrii colegiului 
pot fi aleși din mai 
multe categorii: 
asociații 
profesionale, 
patronate, 
sindicate, 
cooperative, ocoale 
silvice, medici 
veterinari, instituții 
de învățământ, 
fermieri, tineri 
fermieri. Cu alte 
cuvinte, membrii 
eligibili sunt în 
principal din 4 
categorii: asociații 
profesionale, 
reprezentanți ai 
structurilor 
asociative de 
producție și 
valorificare, 
fermieri, tineri 
fermieri, specialiști. 
Propun ca structura 
colegiului să 
reprezinte aceste 
categorii. 
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fermierilor, cu condiția 
depunerii unei liste de 
susținători de minimum 25 
de alegători înscriși în listele 
electorale, pentru fiecare 
dintre aceștia, 

h) 3 locuri pentru 
reprezentanții aleși ai 
fermierilor cu vârsta până la 
30 de ani, cu condiția 
depunerii unei liste de 
susținători de minimum 25 
de alegători înscriși în listele 
electorale, pentru fiecare 
dintre aceștia, 

i) un loc pentru 
reprezentanții aleși ai 
medicilor veterinari 

Este important ca 
fiecare candidat să 
prezinte o listă de 
susținători, fapt 
care dovedește 
susținerea 
candidaturii la nivel 
local. 

5.  Art. 11 alin.(7) pct. 8 (8)Alegerile sunt validate 
la nivelul camerelor 
județene dacă din numărul 
total de electori se 
prezintă la vot minimum 
15%. 
 
Autor: 
Deputat PNL Tinel Gheorghe 

  

6.  Art. 11.- 9) 9) Alegerile sunt valide la 
nivelul camerelor județene 
dacă din numărul total de 
electori se prezintă la vot 
minimum 30% dintre 
membrii de drept ai 
Camerei Agricole 

Este important ca 
organele de 
conducere a 
Camerelor agricole 
să fie 
reprezentative. Din 
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respective. În cazul în 
care procentul de 30% 
prezență la urne nu se 
întrunește, Comitetul de 
inițiativă va organiza noi 
alegeri în termen de 30 de 
zile de la data primului 
scrutin. 
Deputat USR Popescu Nicolae 
Daniel 
Deputat USR Dan Rădulescu 

acest motiv se 
impune o prezență 
minimă la vot și 
organizarea unor 
acțiuni de 
diseminare a 
informației în cazul 
în care primul 
scrutin nu e validat 
prin prezență. 

7.  Art. 12 -  (3) Biroul 
permanent al Colegiului 
Național al Camerei Agricole 
Naționale este format din 9 
membri aleși prin vot direct, 
secret și succesiv pe funcții 
de către membrii colegiului, 
dintr care un președinte, un 
prim vice președinte, 2 
vicepreședinți, un secretar 
și 4 membri, 2 dintre 
membri sunt aleși din 
rândul fermierilor prevăzuți 
la art 11, alin 1), lit g) și h)ș 
fiecare cameră agricolă 
județeană are dreptul să 
propună pentru aceste 
funcții câte un candidat, 
urmând preselecția la 
depunerea candidaturii 
definitive. Un candidat 
poate să fie eligibil dacă 

Art. 12 -  (3) Biroul 
permanent al Colegiului 
Național al Camerei Agricole 
Naționale este format din 9 
membri aleși prin vot direct și 
secret pe funcții de către 
membrii colegiului, dintre 
care un președinte, un prim 
vice președinte, 2 
vicepreședinți, un secretar și 
4 membri.  
Biroul permanent va fi 
format din 2 fermieri, 1 
tânăr fermier de până în 
40 de ani, 2 reprezentanți 
ai organizațiilor 
profesionale în domeniul 
agricol și domenii conexe, 
2 reprezentanți ai 
formelor de asociere în 
agricultură și domeniile 
conexe,  2 specialiști în 
domeniul agricol și 

Biroul permanent 
al camerei 
naționale ar trebui 
să fie în 
concordanță cu 
structura Consiliile 
județene. (art 11) 
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este susținut de minimum 
25% dintre membrii 
Camerei Agricole Naționale. 

domeniile conexe. 
Fiecare cameră agricolă 
județeană are dreptul să 
propună pentru aceste funcții 
câte un candidat din toate 
cele 5 categorii, urmând 
preselecția la depunerea 
candidaturii definitive. Un 
candidat din fiecare categorie 
poate să fie eligibil dacă este 
susținut de minimum 20% 
dintre membrii Camerei 
Agricole Naționale. 
 
Deputat USR Popescu Nicolae 
Daniel 
Deputat USR Dan Rădulescu 

8.  Art 18. - 
 

39) au acces și propun 
măsuri de creștere a 
gradului de completare și 
actualizare a Registrului 
Agricol Național precum și 
a tuturor registrelor de 
evidență obligatorii 
referitoare la activitățile 
agricole și conexe. 
 
Deputat USR Popescu Nicolae 
Daniel 
Deputat USR Dan Rădulescu 

Aceleași motive ca 
la amendamentul 
de la Art 17- alin 
10 
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