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Către,  
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR  

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru agricultură, studii pedologice, 

agrochimice şi consultanţă agricolă, trimis cu adresa nr. Plx. 746 din 28 octombrie 

2015. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Nini SĂPUNARU 

      
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice  

 

 Bucureşti, 06.04.2016 
Nr. 4c-4/204 

     
 

     RAPORT   
asupra propunerii legislative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru agricultură, studii 

pedologice, agrochimice şi consultanţă agricolă 
(Plx. 746/2015) 

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

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu 
propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru agricultură, studii 
pedologice, agrochimice şi consultanţă agricolă, trimisă cu adresa nr. Plx. 746 din 28 octombrie 2015, înregistrat sub nr. 
4c-4/535 din 29 octombrie 2015. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1, din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea legislativă în şedinţa din 21 octombrie 2015. 
La întocmirea raportului comisia a avut în vedere: 
-  avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 637/17.06.2015); 
- avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi familie; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie şi amenajarea teritoriului; 
- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea Direcţiei pentru agricultură, studii pedologice, 
agrochimice şi consultanţă agricolă, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin preluarea Direcţiilor pentru 
agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, Oficiilor pentru studii pedologice şi agrochimice, patrimoniului şi 
personalului Caselor Agronomului, care se desfiinţează.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 5 aprilie 2016. La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice au fost prezenţi 33 deputaţi din totalul de 35 membri ai acesteia.  

La dezbaterea propunerii a participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, în 
unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii  legislative privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru agricultură, studii pedologice, agrochimice şi consultanţă agricolă, cu 
amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
         
 

PREŞEDINTE,  

Nini SĂPUNARU 

SECRETAR, 

Costel ŞOPTICĂ 

 
 
 

Consilier  parlamentar, 
Anton Păştinaru 
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Anexa  
I. AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text  propunere legislativă Amendamente propuse 
(autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor 

0 1 2 3 
1.  LEGE 

privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Direcției pentru agricultură, 

studii pedologice, agrochimice și consultanță 
agricolă 

LEGE 
privind unele măsuri pentru reorganizarea 

unor structuri aflate în 
subordinea/coordonarea Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
 

Autor: 
Comisia pentru agricultură 

 

2.  Art. 1. - (1) Se înființează Direcția pentru 
agricultură, studii pedologice, agrochimice și 
consultanță agricolă, instituție publică, cu 
personalitate juridică, în subordinea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
finanțatădin venituri proprii și subvenții 
acordate de la bugetul de stat, prin preluarea 
activității Direcțiilor pentru agricultură 
județene și a municipiului București, Oficiilor 
de studii pedologice și agrochimice, 
patrimoniului și personalului Caselor 
Agronomului, care se desființează. 

(2) În subordinea MADR prin Direcția pentru 
agricultură, funcționează OSPA, instituție 
publică cu personalitate juridică finanțată din 
fonduri proprii. 

Art.1. - Prezenta lege are ca scop adoptarea 
unor măsuri de reorganizare la nivelul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, precum şi a unor structuri aflate în 
subordinea/coordonarea acestuia. 
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Comisia pentru agricultură 

Având în vedere necesitățile 
sectorului agricol, respectiv 
obiectivele/măsurile   cuprinse în 
strategia sectorului agroalimentar 
pe termen mediu şi lung, este 
necesar ca structurile aflate în 
subordinea MADR să funcţioneze 
unitar. 
Reorganizarea DAJ conduce la  
eficientizarea şi operaţionalizarea 
activității din administraţia 
publică agricolă și creează o 
autoritate cu atribuţii extinse în 
domeniul agricol, care să asigure 
informarea/ organizarea acţiunilor 
întreprinse în beneficiul 
fermierilor. 
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3. Art.2. - (1) Direcția pentru agricultură, studii 
pedologice, agrochimice și consultanță agricolă 
funcționează la nivelul fiecărui județ și a 
municipiului București. 
(2)Numărul maxim de posturi pentru fiecare 
direcție pentru agricultură studii pedologice, 
agrochimice și consultanță agricolă se 
stabilește prin ordin al ministrului agriculturii 
și dezvoltării rurale. 
(3)Numărul de posturi prevăzut la alin. (2) se 
constituie prin însumarea numărului de posturi 
aferent instituțiilor desființate conform 
prevederilor art.1. 
(4)Structura organizatorică, statul de funcții și 
regulamentul de organizare și funcționare ale 
direcțiilor pentru agricultură se aprobă prin 
ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării 
rurale. 
(5)OSPA funcționează la nivelul fiecărui județ. 
a.Numărul maxim de posturi finanțate pentru 
fiecare OSPA, se stabilește prin ordin al 
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. 
b.Structura organizatorică, statul de funcții se 
întocmesc de către OSPA, și se aprobă de către 
MADR prin Direcția pentru Agricultură. 

Art.2. - (1) Se reorganizează direcţiile 
pentru agricultură judeţene şi a municipiului 
Bucureşti, instituţii publice cu personalitate 
juridică, servicii publice deconcentrate în 
subordinea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, denumite în continuare 
direcţii, prin preluarea activităţii, patrimoniului 
şi personalului Direcţiilor pentru agricultură 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, Caselor 
Agronomului, compartimentelor funcţionale din 
subordinea Direcţiei monitorizare inspecţii, 
verificare şi control din cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum ale 
camerelor agricole judeţene, structuri care se 
desfiinţează. 

(2) Direcţia  monitorizare inspecţii, 
verificare şi control din cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale coordonează 
din punct de vedere tehnic şi metodologic 
activitatea de inspecţii din cadrul direcţiilor 
pentru agricultură judeţene şi a municipiului 
Bucureşti şi aprobă planul tematic anual de 
inspecţii. 

(3) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 
direcţiilor se reglementează prin hotărâre a 
Guvernului. 

(4) Finanţarea direcţiilor se realizează parţial 
din venituri proprii. Sursele din care se 
constituie venituri proprii se stabilesc prin 
hotărârea Guvernului prevăzută la alin.(3). 

(5) Hotărârea Guvernului prevăzută la alin. 

 
Legislaţia în vigoare pentru 
sectoarele de activitate ale MADR 
prevede o serie de atribuţii care au 
fost îndeplinite, la nivel judeţean, 
de către structura numită Direcţia 
pentru Agricultură  Judeţeană. 
Gestionarea tuturor informaţiilor 
cuprinse în această legislaţie 
trebuie să asigure competitivitatea 
agriculturii şi un grad ridicat de 
absorbţie al fondurilor europene. 
Implementarea politicilor 
naţionale nu poate fi realizată 
decat într-un sistem unitar.  
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(3) se adoptă în termen de maximum 30 de zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

(6) Desfiinţarea structurilor prevăzute la alin. 
(1), potrivit prezentei legi, va produce efecte în 
maximum 30 de zile de la data intrării în 
vigoare  a hotărârii Guvernului prevăzută la 
alin. (3). 

(7) Direcţiile se subrogă în toate drepturile şi 
obligaţiile aferente desfăşurării activităţilor 
structurilor prevăzute la alin. (1). 
 
Autor:  
Deputat  neafiliat - Liliana Ciobanu 

4. Art.3. - (1)Personalul direcțiilor pentru 
agricultură, studii pedologice, agrochimice și 
consultanță agricolă este format din funcționari 
publici și personal angajat pe bază de contract 
individual de muncă. 
(2)Personalul angajat pe bază de contract 
individual de muncă este constituit din 
persoane care exercită alte atribuții decât cele 
prevăzute la art.2 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcționarilor publici, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 
(3)În termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanțe, direcțiile pentru 
agricultură vor prelua, prin transfer, în 
condițiile legii, pe noile posturi prevăzute la 
art.2 alin. (3) personalul instituțiilor care se 
desființează potrivit art.1. 

Art. 3. - (1) Numărul maxim de posturi 
pentru fiecare direcţie se stabileşte prin ordin al 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 

(2) Numărul de posturi prevăzut la  alin. (1) 
se constituie prin însumarea numărului de 
posturi aferent structurilor desfiinţate. 

(3) Structura organizatorică, statul de funcţii 
şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale 
Direcţiilor se aprobă prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale. 
 
 
 
 
Autor: 
Comisia pentru agricultură 

Numarul de posturi al structurii nou 
înfiinţate, urmează a fi constituit prin 
însumarea numărului de posturi al 
fiecarei structuri care se desfiinţează, 
evitându-se în acest fel 
disponibilizările de personal. 
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(4)Personalul prevăzut la alin. (1) se preia în 
cadrul direcțiilor pentru agricultură, pe funcții 
de execuție, în limita numărului maxim de 
posturi prevăzut la art.2 alin.(2). 
(5)Încadrarea personalului pe noile funcții 
precum și stabilirea drepturilor salariale 
aferente se realizează prin decizie a 
directorului executiv, cu respectarea 
termenelor și a procedurii stabilite de legea 
aplicabilă fiecărei categorii de funcții. 
(6)Salarizarea personalului direcțiilor pentru 
agricultură, studii pedologice, agrochimice și 
consultanță agricolă se face conform 
prevederilor legale aplicabile personalului 
bugetar. 
(7)Persoanele care refuză să fie încadrate 
potrivit alin.(4) beneficiază de protecție 
socială, conform legii. 

 

------------- 

Art.4. - (1) Personalul direcţiilor este 
format din funcţionari publici şi personal 
angajat pe bază de contract individual de 
muncă. 

(2) Personalul preluat din structurile 
desfiinţate care desfăşoară activităţi de 
natura celor prevăzute de art. 2 alin. (3) din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, va fi 
încadrat pe funcţii publice, în condiţiile legii. 

(3) În termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, Direcţia 

 



0 1 2 3 
 

8 
 

va prelua, prin transfer, în condiţiile legii, pe 
noile posturi prevăzute la art. 3 alin. (2), 
personalul structurilor care se desfiinţează 
potrivit art. 2 alin. (1). 

 (4) Personalul prevăzut la alin. (1) se 
preia în cadrul direcţiei pe funcţii 
corespunzătoare, în limita numărului maxim 
de posturi prevăzut la art. 3 alin. (2), în 
condiţiile legii. 

(5) Încadrarea personalului pe noile 
funcţii precum şi stabilirea drepturilor 
salariale aferente se realizează prin decizia 
directorului executiv, cu respectarea 
termenelor şi a procedurilor stabilite de 
legea aplicabilă fiecărei categorii de funcţii. 

(6) Salarizarea personalului preluat se 
face conform prevederilor legale aplicabile 
fiecărei categorii de personal, în cadrul 
Direcţiei. 

(7) Persoanele care refuză să fie încadrate 
potrivit alin. (4) beneficiază de protecţie 
socială, conform legii. 

 
 

Autor: 
Comisia pentru agricultură 
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5. Art.4. - Patrimoniul Direcțiilor pentru 
agricultură, studii pedologice, agrochimice și 
consultanță agricolă județene și a municipiului 
București, Oficiilor pentru studii pedologice și 
agrochimice, Caselor Agronomului, se preia de 
către direcțiile pentru agricultură, pe baza 
bilanțului contabil de închidere al instituțiilor 
care predau, însoțit de balanța de verificare 
sintetică, contul de rezultat patrimonial, situația 
fluxurilor de trezorerie și celelalte anexe ce se 
întocmesc la finele anului, împreună cu 
protocolul de predare-preluare, încheiat în 
termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi. 

Art.5. - (1) Patrimoniul Direcţiilor se 
constituie prin preluarea patrimoniului 
structurilor desfiinţate, pe baza situaţiilor 
financiare întocmite la data încetării activităţii, 
potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii 
nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a protocolului de 
predare-preluare, încheiat în termen de 60 zile 
de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

(2) Bunurile din domeniul public al judeţului 
aflate în administrarea camerelor agricole 
judeţene se transmit în domeniul public al 
statului prin hotărâre a consiliului judeţean, în 
termen de maximum 15 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi.  

(3) Bunurile care fac obiectul hotărârilor de 
consiliu judeţean prevăzute la alin.(2) se 
transmit în administrarea direcţiilor prin 
hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 
30 zile de la data emiterii hotărârilor de consiliu 
judeţean, la propunerea Ministerului Finanţelor 
Publice şi a Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

(4) Bunurile din domeniul public al statului 
aflate în administrarea camerelor agricole 
judeţene se transmit în administrarea direcţiilor, 
pe baza protocolului prevăzut la alin.(1). 

 
 

Autor: 
Comisia pentru agricultură 
 

Deoarece, conform art. 2 alin 
(1) al prezentului proiect de 
lege, direcţiile se reorganizează 
prin preluarea patrimoniului 
structurilor care urmează a fi 
desfiinţate, este necesară 
parcurgerea etapelor 
premergătoare de preluare în 
administrare a bunurilor din 
domeniul public, şi anume: 

- Schimbarea 
domenialităţii, unde este cazul, 
prin transmiterea din domeniul 
public al judeţului în domeniul 
public al statului; 
      -  Constituirea dreptului de 
administrare asupra bunurilor 
în favoarea structurilor nou 
înființate. 
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6. Art.5. - (1) Direcțiile pentru agricultură, studii 
pedologice, agrochimice și consultanță agricolă 
sunt responsabile cu implementarea la nivel 
județean a strategiei și a Programului de 
guvernare în domeniile agriculturii și 
producției alimentare, îmbunătățirilor funciare, 
precum și în domeniile conexe:conservarea și 
managementul durabil al solurilor și al 
resurselor genetice vegetale și animale. 
(2)Pentru realizarea obiectivelor din domeniile 
de activitate, direcțiile pentru agricultură, studii 
pedologice, agrochimice și consultanță agricolă 
exercită funcția de autoritate competentă la 
nivel județean prin acre Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale asigură implementarea, 
monitorizarea și controlul aplicării și 
respectării reglementărilor în domeniile sale de 
activitate. 
(3)Direcțiile pentru agricultură, studii 
pedologice, agrochimice și consultanță agricolă 
sunt responsabile cu: 
a)colectarea datelor primare în vederea 
elaborării studiului specific necesar pentru 
întocmirea inventarului național al emisiilor de 
gaze cu efect de seră în sectorul agricultură și 
sectorul folosința terenurilor și schimbarea 
categoriei de folosință a terenului, potrivit 
Protocolului de la Kyoto din 11 decembrie 
1997 la Convenția cadru a Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice *) anexa 1. 
b)colectarea datelor necesare implementării 

Art. 6. - Direcţiile sunt responsabile cu 
implementarea politicilor şi strategiilor 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
în domeniile de activitate ale acestuia, asistenţa 
tehnică, informarea, îndrumarea, consilierea 
pentru obţinerea fondurilor europene şi 
naţionale în rândul fermierilor, efectuarea 
activităţilor de monitorizare, verificare, 
inspecţii şi control în domeniul de activitate, 
precum şi alte atribuţii prevăzute în legislaţia în 
vigoare. 
 
 

Autor: Deputat  neafiliat - Liliana Ciobanu 
 

Pentru a putea optimiza 
contribuţia sectoarelor din 
domeniul agricol la atingerea 
obiectivelor privind buna 
desfășurare a programelor şi a 
proiectelor naţionale şi europene 
pentru agricultură, este nevoie de 
crearea unui sistem robust de 
consultanţă, monitorizare şi 
raportare care să sprijine 
identificarea şi îmbunătăţirea 
punctelor slabe asociate politicilor 
în domeniul agricol. 
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Directivei 91/676/EEC privind protecția apelor 
împotriva poluării cu nitrați din surse agricole. 
c)colectarea datelor necesare implementării 
Directivei 2007/2/CE privind stabilirea unei 
infrastructuri pentru informații spațiale în 
Comunitatea Europeană (INSPIRE). 
d)asigurarea consultanței și asistenței tehnice 
de specialitate pentru: 
-persoanele care desfășoară activități în 
domeniile agricole și conexe în 
vedereaaplicării tehnologiilor agricole moderne 
și a metodelor performante de conducere a 
fermelor; 
-respectarea normelor de ecocondiționalitate în 
cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru 
agricultori și a bunelor condiții agricole și de 
mediu; 
-aplicarea măsurilor prevăzute în Programul de 
acțiune pentru zonele vulnerabile la nitrați; 
-întocmirea proiectelor de angajament pastoral 
în vederea utilizării raționale și îmbunătățirea 
calitativă a pajiștilor conform OG nr. 34/2013 
aprobată prin Legea nr.186/2014, HG nr. 
1064/2013 și Ghidul de întocmire a 
amenajamentelor pastorale realizat  de 
Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru 
Pajiști Brașov. 
e)realizarea de campanii de informare a 
producătorilor agricoli privind măsurile PNDR 
2014-2020, schemele de sprijin naționale și 
europene, normele de ecocondiționalitate în 
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cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru 
agricultori, schimbări climatice, energii 
regenerabile, codul de bune practici 
agricole,atestarea produselor tradiționale, 
schemele de calitate naționale și europene, 
utilizarea produselor și echipamentelor de 
protecție a plantelor, etc. 
f)furnizarea de formare profesională inițială și 
continuă de specialitate, în colaborare cu 
instituțiile de învățământ, institutele și 
stațiunile de cercetare agricole, agenți 
economici din agricultură sau din alte domenii, 
după caz, publice sau private. 
g)identificarea și monitorizarea potențialilor 
beneficiari ai măsurilor din PNDR 2014-2020 
și asigurarea asistenței tehnice pentru 
întocmirea documentației privind accesarea 
fondurilor europene, pentru elaborarea 
dosarelor de plăți și a planurilor de afaceri 
pentru proiectele finanțate prin PNDR. 
h)consiliere și asistență tehnică, economică, 
managerială și juridică pentru constituirea și 
funcționarea formelor asociative în agricultură. 
i)colaborarea cu unitățile de cercetare-
dezvoltare în vederea diseminării rezultatelor 
obținute în cadrul diverselor proiecte și 
realizării în parteneriat a unor acțiuni în mediul 
rural. 
j)întocmirea documentației specifice pentru 
eliberarea avizului consultativ necesar obținerii 
atestatului de producător în conformitate cu 
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prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieței 
produselor din sectorul agricol. 
k)identificarea operatorilor economici și 
consilierea acestora pentru întocmirea 
documentației necesare în vederea atestării 
produselor tradiționale și rețetelor consacrate. 
l)realizarea de loturi demonstrative în 
domeniile vegetal și zootehnic și demonstrații 
practice în ferme. 
m)elaborarea, editarea, multiplicarea și 
distribuirea gratuită de materiale informative 
de specialitate (reviste, ziare, cărți, broșuri, 
pliante, postere, proiecte tehnico-economice, 
tehnologii de cultură și de creștere a 
animalelor, alte materiale informative de 
specialitate) în vederea realizării fluxului 
informațional către fermieri și diseminării 
rezultatelor cercetării. 
n)realizarea/participarea la târguri, expoziții, 
seminarii, simpozioane în domeniu. 
o)realizarea materialelor audio-vizuale, 
participarea la emisiuni radio/tv pentru 
informarea fermierilor și promovarea 
tehnologiilor inovatoare și a legislației 
naționale/europene. 
p)schimburi de experiență, parteneriate, 
programe și proiecte naționale și internaționale. 
r)susține și asigură activitatea de inovare în 
domeniul asistenței tehnice acordate 
agricultorilor și identifică noi surse de 
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finanțare. 
s)alte activități solicitate de conducerea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
(4)Direcțiile pentru agricultură,studii 
pedologice, agrochimice și consultanță agricolă 
asigură colectarea, prelucrarea și raportarea 
datelor statistice și operative din domeniul de 
activitate, în conformitate cu cerințele 
legislației naționale și comunitare în domeniu, 
altele decât cele menționate mai sus. 

7. Art.6. - (1)În structura direcțiilor pentru 
agricultură, studii pedologice, agrochimice și 
consultanță agricolă funcționează oficii de 
studii pedologice și agrochimice, instituție 
publică cu personalitate juridică și venituri 
proprii, ca organ etnic de specialitate al MADR 
în teritoriu, organizate la nivel de serviciu sau 
birou. 
(2)Coordonarea tehnică a oficiilor de studii 
pedologice și agrochimice județene se asigură 
de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, iar cea științifică, de institutul Național 
de Cercetare –Dezvoltare pentru Pedologie, 
Agrochimie și Protecția Mediului –I.C.P.A. 
București. 
(3)Direcțiile pentru agricultură pun la 
dispoziția Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și 
Protecția Mediului-I.C.P.A. București, fără 
plată, datele colectate potrivit atribuțiilor art.5 
alin.3, în vederea elaborării rapoartelor 

Se elimină.  
 
 
 
 
 
Autor: 
Comisia pentru agricultură 
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aferente acestora. 
(4) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția 
Mediului-I.C.P.A. București, la solicitarea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării rurale, 
execută, prin încredințare directă, pe bază de 
contract, rapoartele prevăzute la alin.(3). 
(5)Procedura privind recepția rapoartelor 
prevăzute la alin. (3), se stabilește prin ordinul 
ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în 
termen de 30 de zile de la publicarea 
prezentului proiect de lege. 
(6)În structura Direcțiilor pentru agricultură 
funcționează oficii de consultanțăagricolă care 
au în responsabilitate îndeplinirea și 
implementarea la nivel județean a atribuțiilor 
de la art.5 alin.(3), literele d)- s). 

8. Art.7. - De la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
se alocă fonduri pentru finanțarea cheltuielilor 
anuale necesare: 
a)elaborării studiilor pedologice și agrochimice 
necesare realizării/reactualizării Sistemului 
național și județean de monitorizare sol-teren 
pentru agricultură, precum și pentru banca de 
date aferentă pentru agricultură și a 
programelor specific ale MADR, ce urmează a 
fi derulate prin OSPA. 
b)anual, odată cu adoptarea bugetului de stat, 
se aprobă, suprafețele  și sumele aferente, 
execuției programelor de realizare a sistemului 

Art.7. - (1) Se autorizează Ministerul 
Finanţelor Publice să introducă, la propunerea 
ordonatorului principal de credite, modificările 
ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei 
legi în structura bugetului de stat şi a bugetului 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
pe anul 2016, în baza protocolului de predare – 
preluare, care cuprinde şi creditele bugetare 
rămase neutilizate la data încheierii acestuia. 

(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale să detalieze modificările 
prevăzute la alin. (1) şi să le introducă în 
bugetul propriu şi în anexele la acesta. 
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național și județean, de monitorizare sol-teren 
pentru agricultură. 
c)participării reprezentanților OSPA la 
întrunirea organismelor internaționale de 
specialitate; 
d)realizării și reactualizării periodice a 
Sistemelor județene de date; 
e)colectării datelor potrivit atribuțiilor 
art.5alin.(3). 

 
 

Autor: 
Comisia pentru agricultură 

9. Art.8. - (1)Veniturile extrabugetare ale 
Direcțiilor pentru agricultură , studii 
pedologice , agrochimice și consultanță 
agricolă se constituie din: 
a)sume încasate din valorificarea rezultatelor 
proprii de studii pedologice și agrochimice, ale 
titlurilor de proprietate intelectuală; 
b)sume încasate din activități comerciale și de 
producție, conform regulamentului de 
organizare și funcționare; 
c)dobânzi și penalități percepute pentru 
serviciile prestate, a căror contravaloare nu a 
fost încasată la termen; 
d)50% din sumele încasate, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, din închirierea 
bunurilor din domeniul public și privat al 
statului, aflate în administrare; 
e)sumele încasate din scoaterea din funcțiune, 
valorificarea și casarea bunurilor aflate în 
patrimoniul propriu. 
f)taxe stabilite pentru serviciile de consultanță, 
asistență tehnică și formare profesională 

Se elimină. 
 
 
 
Autor: 
Comisia pentru agricultură 
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inițială și continuă. 
g)Sume încasate din comisioanele pentru 
întocmirea documentațiilor și implementarea 
proiectelor cu finanțare din fonduri europene și 
alte programe de finanțare. 
(2)Veniturile extrabugetare prevăzute la 
alin.(1) se constituie și din fonduri atrase de la 
alți beneficiari, decât cei prevăzuți la alin.(1), 
reprezentând contravaloarea prestațiilor pentru 
efectuarea unor studii pedologice și încadrarea 
terenurilor agricole în clase de calitate, în 
vederea furnizării datelor necesare sistemului 
de impozite și taxe pentru stabilirea corectă a 
obligațiilor fiscale ale contribuabililor pe 
teritorii administrative și la nivel de deținător , 
a unor studii pedologice și de bonitare a 
terenurilor agricole, în scopul stabilirii 
sarcinilor ce revin asupra terenurilor agricoleca 
urmare a circulației juridice a acestora, a unor 
sudii pedologice și bonitarea terenurilor 
agricole, în vederea concesionării, arendării, 
comasării parcelelor pe proprietari/exploatații, 
obținerea creditului ipotecar, de documentații 
de evaluare a terenurilor agricole potrivit legii, 
a unor studii de evaluare, prognoză și 
avertizare pentru determinarea efectelor 
economice și ecologice ale lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, precum și pentru 
terenurile degradate, și altele asemenea. 
(2)Alte venituri OSPA, se constituie din: 
a)sume încasate din valorificarea rezultatelor 
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proprii de studii pedologice și agrochimice, ale 
titlurilor de proprietate intelectuală, conform 
Ordinului  MADR nr. 238/2011. 

10. Art.9. - (1)Veniturile extrabugetare precum și 
alocările financiare de la bugetul de stat, din 
bugetul MADR, Direcțiilor pentru agricultură, 
studii pedologice, agrochimice și consultanță 
agricolă au următoarea destinație: 
a)cheltuieli de personal; 
b)cheltuieli cu bunurile și serviciile necesare 
pentru funcționarea, întreținerea, dezafectarea, 
paza și siguranța bunurilor din domeniul 
public; 
c)cheltuieli pentru realizarea și utilarea 
laboratoarelor, dotări cu aparatură, 
echipamente, instalații, precum și pentru 
acreditarea acestora și altele asemenea, 
respectându-se prevederile legale în vigoare; 
d)cheltuieli cu realizarea serviciilor de 
consultanță, asistență tehnică și formare 
profesională inițială și continuă, cu întocmirea 
documentațiilor și implementarea proiectelor 
cu finanțare din fonduri europene sau alte 
programe de finanțare; 
e)investiții, precum și alte cheltuieli pentru 
realizarea obiectului de activitate. 
f)cheltuieli cu realizarea serviciilor de 
consultanță, asistență tehnică și formarea 
profesională inițială și continuă, cu întocmirea 
documentațiilor și implementarea proiectelor 
cu finanțare din fonduri europene sau alte 

Se elimină. 
 
 
Autor: 
Comisia pentru agricultură 
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programe de finanțare. 
(2)Veniturile OSPA, au următoarea destinație: 
a)cheltuieli de personal; 
b)cheltuieli cu bunurile și serviciile 

11. Art.10. - (1) Direcțiile pentru agricultură, 
studii pedologice, agrochimice și consultanță 
agricolă întocmesc anual bugetul de venituri și 
cheltuieli, precum și situații financiare, 
conform reglementărilor contabile aplicabile. 
(2)Bugetul de venituri și cheltuieli, precum și 
situațiile financiare anuale se aprobă de 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Se elimină.  
 
 
Autor: 
Comisia pentru agricultură 

 

12 Art.11. - Direcțiile pentru agricultură, studii 
pedologice, agrochimice și consultanță agricolă 
se substituie în toate drepturile și obligațiile 
decurgând din toate actele normative, 
contractele,convențiile, înțelegerile, 
protocoalele, memorandumurile, acordurile și 
altele asemenea, precum și în toate litigiile în 
care Direcțiile pentru agricultură, studii 
pedologice, agrochimice și consultanță agricolă 
județene și a municipiului București, Oficiile 
de studii pedologice și agrochimice teritoriale 
și Casele Agronomului sunt părți, așa cum s-a 
stabilit în protocolul de predare-preluare. 

Se elimină. 
 
 
Autor: 
Comisia pentru agricultură 

 

13. Art.12. - (1)Se autorizează Ministerul 
Finanțelor Publice să introducă, la propunerea 
ordonatorului principal de credite, modificările 
ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei 
legi în structura bugetului de stat și a bugetului 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Se elimină. 
 
 
Autor: 
Comisia pentru agricultură 
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pe anul 2015, în baza protocolului de predare-
preluare, care cuprinde și creditele bugetare 
rămase neutilizate la data încheierii acestuia. 
(2)Se autorizează Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale să detalieze modificările 
prevăzute la alin.(1) și să le introducă în 
bugetul propriu și în anexele la acesta. 

14. Art.13. - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale își va actualiza în mod corespunzător 
datele din evidența cantitativ-valorică în 
termen legal și, împreună cu Ministerul 
Finanțelor Publice, va opera modificarea 
corespunzătoare a anexei nr.3 la Hotărârea 
Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
1020 și 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Art. 8. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător 
datele din evidenţa cantitativ-valorică în 
vederea modificării corespunzătoare a anexei 
nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 
pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
 
Autor: 
Comisia pentru agricultură 

 

 

------------ 

Art. 9. - Aplicarea procedurilor prevăzute de 
Legea nr. 188/1999, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cele prevăzute de Legea 
nr.53/2003 privind Codul muncii, republicat 
cu modificările şi completările ulterioare se 
realizează în termen de minimum 60 de zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
 
Autor: 
Comisia pentru agricultură 
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15. Art.14. - La data intrării în vigoare a prezentei 
legi se abrogă următoarele acte normative: 
a)Hotărârea Guvernului nr.751/2010 privind 
măsurile de reorganizare a Direcțiilor pentru 
agricultură și dezvoltare rurală județene și a 
municipiului București, publicată în Monitorul 
oficial al României, Partea I, nr.552 din 5 
august 2010, cu modificările și completările 
ulterioare; 
b)Hotărârea Guvernului nr. 1901/2004 privind 
înființarea Caselor Agronomului, publicată în 
Monitorul Oficial al româniei, Partea I, nr.1097 
din data de 24 noiembrie 2004; 
c)Hotărârea Guvernului nr.1609/2009 privind 
înființarea camerelor agricole județene, prin 
reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță 
agricolă județene, aflate în subordinea Agenției 
Naționale de Consultanță Agricolă, publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea I, nr.924 
din data de 30 decembrie 2009. 

 
Se elimină.  
 
Autor: 
Comisia pentru agricultură 

 

16. Art.15. - Anexa nr.1 face parte integrantă din 
prezenta lege. 

Se elimină.  
 
 
Autor: 
Comisia pentru agricultură 

 

17. Art.16. -  Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.38/2002 privind întocmirea și finanțarea 
studiilor pedologice și agrochimice și 
finanțarea Sistemului național de monitorizare 
sol-teren pentru agricultură, precum și sol-
vegetație forestieră pentru silvicultură, 

Se elimină.  
 
 
 
Autor: 
Comisia pentru agricultură 
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publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 223 din 3 aprilie 2002, cu 
modificările și completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
1.În tot cuprinsul legii, sintagma ”Ministerul 
Agriculturii, Alimentației și Pădurilor 
” se înlocuiește cu sintagma ”Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale”, iar 
sintagma ”Oficiile de studii pedologice și 
agrochimice județene” se înlocuiește cu 
sintagma ”Direcțiile pentru agricultură”, după 
caz. 
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