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L E G E 
 
 
 
 

 privind camerele pentru agricultur ă, silvicultur ă şi dezvoltare 
rural ă  
 
 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 CAPITOLUL I 
DispoziŃii generale 

 
 Art. 1. – (1) Prezenta lege stabileşte modul de înfiinŃare, organizare 
şi funcŃionare a camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală, zonale, judeŃene, regionale şi Camera Agricolă NaŃională, 
denumite în continuare camere agricole. 
 (2) Termenii utilizaŃi în prezenta lege sunt definiŃi la anexa nr. 1. 
  (3) ÎnfiinŃarea camerelor agricole are ca scop înfăptuirea 
obiectivelor fundamentale din zonele rurale înscrise în Agenda Lisabona: 
  a) competitivitate; 
  b) ameliorarea terenurilor agricole şi forestiere;  
  c) rolul primordial al agromediului în dezvoltarea durabilă a 
zonelor rurale; 
  d) creşterea calităŃii vieŃii în zonele rurale. 
 

 

 



 2 

 Art. 2. – (1) Camerele agricole sunt organizaŃii neguvernamentale, 
de utilitate publică, non profit, cu personalitate juridică, create în scopul 
de a reprezenta şi promova interesele socio-economice ale populaŃiei 
care derulează activităŃi în domeniile: agricultură şi producŃie alimentară, 
dezvoltare rurală, pescuit şi acvacultură, silvicultură, îmbunătăŃiri 
funciare, cercetare ştiinŃifică de specialitate, fitosanitar, optimizarea 
exploataŃiilor şi conservarea solurilor, denumite în continuare domenii 
ale agriculturii şi conexe, în corelare cu procesarea, transportul şi 
distribuŃia produselor agricole şi agroalimentare. 
 (2) FuncŃionarea camerelor agricole răspunde obiectivului de 
descentralizare a administraŃiei publice centrale prin înfiinŃarea unei 
reŃele naŃionale de structuri autonome ce promovează interesul public 
general, prin acŃiune la nivel local şi prin integrarea specificului zonal în 
procesul de elaborare a politicilor diferenŃiate pe tipuri de agricultură.  
 (3) Camerele agricole au rol consultativ şi reprezintă principalul 
partener de dialog al autorităŃii publice centrale cu competenŃe în 
domeniile agriculturii şi conexe, precum şi al celorlalte autorităŃi şi 
instituŃii ale administraŃiei publice centrale şi locale, pe domeniile de 
competenŃă. 
 
  Art. 3. – Camerele agricole pot înfiinŃa societăŃi comerciale 
potrivit legislaŃiei în vigoare. 
 
  Art. 4. – Guvernul, autorităŃile publice centrale, judeŃene şi locale, 
precum  şi asociaŃiile profesionale, cooperativele, sindicatele, patronatele 
sau orice alte forme de asociere ale acestora, conlucrează, prin 
reprezentanŃi, în vederea asigurării cadrului adecvat de înfiinŃare, 
organizare şi funcŃionare a camerei agricole la nivel zonal, judeŃean, 
regional şi naŃional, în condiŃiile legii. 
 
 Art. 5. – Camerele agricole  se constituie în urma alegerilor 
organizate la nivelul fiecărui colegiu zonal şi vor fi organizate astfel: 
 a) la nivel zonal, Colegiul zonal al camerei agricole  zonale; 
 b) la nivel judeŃean, Colegiul judeŃean al camerei agricole judeŃene; 
 c) la nivel regional, Colegiul regional al camerei agricole regionale; 
 d) la nivel naŃional, Colegiul NaŃional al Camerei Agricole 
NaŃionale. 
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CAPITOLUL II 

Organizarea alegerilor pentru camerele agricole 
 
 Art. 6. – (1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, se înfiinŃează Comitetul NaŃional de IniŃiativă format din 
21 membri din care:  
 a) 7 reprezentanŃi ai formelor asociative din agricultură; 
 b) 4 reprezentanŃi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  
 c) un reprezentant al Ministerului AdministraŃiei şi Internelor; 
 d) un reprezentant al Ministerului Mediului şi Pădurilor; 
 e) 8 membri ai Parlamentului României, din comisiile de 
agricultură, dintre care 5 deputaŃi şi 3 senatori, dintre care unul va fi 
preşedintele Comitetului NaŃional de IniŃiativă. 
 (2) La propunerea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice din Camera DeputaŃilor se 
numesc, prin hotărâre a Guvernului, membrii Comitetului NaŃional de 
IniŃiativă.  
 (3) La nivel judeŃean, prin hotărâre a Comitetului NaŃional de 
IniŃiativă, se constituie comitetul judeŃean de iniŃiativă, format din 7 
membri, după cum urmează:  
 a) un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, din direcŃiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeŃene; 
 b) un  reprezentant al inspectoratului teritorial de regim silvic şi de 
vânătoare; 
 c) un reprezentant al Ministerului AdministraŃiei şi Internelor; 
 d) un  reprezentat al AgenŃiei de PlăŃi şi IntervenŃie pentru 
Agricultură;  
 e) 3 reprezentanŃi ai formelor asociative din agricultură.   
 (4) Comitetele regionale de iniŃiativă se formează din preşedinŃii 
comitetului judeŃean de iniŃiativă prin decizia Comitetului NaŃional de 
IniŃiativă. 
 (5) Comitetele de iniŃiativă se dizolvă, de drept, după validarea 
alegerilor şi atribuŃiile acestora vor fi preluate de colegiile camerelor 
agricole judeŃene, regionale şi naŃională. Comitetul NaŃional de IniŃiativă 
rezolvă contestaŃiile, validează alegerile şi publică în termen de 10 zile în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, rezultatul alegerilor. 
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 (6) Modul de funcŃionare a comitetelor de iniŃiativă este prevăzut în 
anexa nr. 2. 
 
 Art. 7. – AtribuŃiile comitetului judeŃean de iniŃiativă sunt 
următoarele: 
 a) urmăreşte respectarea dispoziŃiilor legale cu privire la 
desfăşurarea alegerilor pentru camera agricolă locală în circumscripŃiile 
comunale; 
 b) verifică listele electorale pentru fiecare cameră agricolă în parte; 
 c) tipăreşte şi distribuie comisiilor electorale locale buletinele de 
vot, ştampilele de control şi ştampilele cu menŃiunea „votat”; 
 d) rezolvă sesizările referitoare la propria lor activitate şi 
contestaŃiile cu privire la operaŃiunile birourilor electorale ale secŃiilor de 
votare; 
 e) stabileşte rezultatul alegerilor; 
 f) face publice datele cu privire la alegeri şi rezultatul acestora; 
 g) primeşte de la comisiile electorale locale buletinele de vot 
întrebuinŃate şi necontestate, precum şi pe cele anulate sau neutilizate, 
listele electorale utilizate, ştampilele şi celelalte materiale necesare 
votării pe fiecare grupă de reprezentanŃi din camerele  agricole, locale şi 
judeŃene; 
 h) desemnează membrii, preşedintele şi vicepreşedintele comisiei 
electorale locale. 
 

CAPITOLUL III 
Sistemul electiv 

 
 
 Art. 8. – (1) Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales sunt garantate. 
 (2) Dreptul de vot este conferit în mod egal, fără privilegii sau 
discriminări, oricărui cetăŃean român sau cetăŃean străin al unui stat 
membru al Uniunii Europene, care este rezident în România, desfăşoară 
activităŃi cu profil agricol sau asimilat şi îndeplineşte cel puŃin una dintre 
următoarele condiŃii: 
 a) este agricultor, silvicultor sau crescător de animale şi se 
regăseşte în baza de date a AgenŃiei de PlăŃi şi IntervenŃie pentru 
Agricultură şi a ocoalelor silvice private; 
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 b) este membru al asociaŃiilor profesionale, al sindicatelor şi 
patronatelor din agricultură sau din domeniile conexe constituite în 
conformitate cu prevederile legale. 
 (3) Fiecare alegator 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 secŃiei 
de votare  din colegiul zonal în care alegătorul îşi desfăşoară activitatea 
specifică.  
 
 Art. 9. – (1) Alegerea membrilor colegiului zonal al camerei 
agricole zonale se face prin vot într-un singur tur de scrutin, pe lista 
colegiului camerei agricole zonale propusă de către: 
 a) asociaŃii din domeniul agricol şi silvic, constituite şi înregistrate 
la nivel judeŃean, în conformitate cu prevederile legale, şi grupuri de 
producători recunoscute de către Ministerul Agriculturii  şi Dezvoltării 
Rurale; 
 b) patronate din domeniul agricol şi conex constituite în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare;  
 c) sindicate din domeniul agricol şi conex constituite în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare;   
 d) cooperative agricole constituite în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare; 
 e) reprezentanŃi ai proprietarilor de păduri şi ai composesoratelor; 
 f) colegiul medicilor veterinari; 
 g) instituŃii de învăŃământ şi cercetare agricolă; 
 h) fermierii înscrişi în baza de date a AgenŃiei de PlăŃi şi IntervenŃie 
pentru Agricultură.  
 (2) Pentru funcŃia de membru al colegiului zonal al camerei 
agricole zonale, poate candida orice persoană care îndeplineşte condiŃiile 
prevăzute la alin. (1), cu condiŃia depunerii unei liste de susŃinători de 
minimum 50 de alegători înscrişi în listele electorale.  
 (3) Modelul listei de alegători este prevăzut în anexa nr. 3.  
 (4) Un elector poate semna pentru un singur candidat.  
 (5)  Candidaturile se depun cu cel puŃin 30 de zile înainte de data 
alegerilor.  
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 (6) Structurile implicate în alegerea colegiilor zonale ale camerelor 
agricole zonale sunt următoarele:  
 a) circumscripŃia electorală - pentru alegerea colegiilor zonale se 
constituie circumscripŃia electorală zonală, care cuprinde una sau mai 
multe unităŃi administrativ-teritoriale şi se constituie prin decizia 
comitetului judeŃean de iniŃiativă, în termen de 10 zile de la data stabilirii 
alegerilor; 
 b) comisia electorală – este alcătuită din 5 persoane, din care un 
preşedinte, un vicepreşedinte şi 3 membri şi se înfiinŃează prin decizie a 
comitetului judeŃean de iniŃiativă. Membrii comisiei electorale trebuie să 
aibă studii superioare sau medii;  
 c) biroul electoral – se organizează la nivelul fiecărei secŃii de 
votare prin decizia comisiei electorale de circumscripŃie, în termen de              
10 zile de la data constituirii comisiei electorale de circumscripŃie, prin 
decizia preşedintelui comisiei electorale de circumscripŃie; 
 d) secŃia de votare – se organizează la nivelul fiecărei unităŃi 
administrativ-teritoriale, aparŃinătoare colegiilor zonale. Fiecare secŃie de 
votare are arondată 243 de electori.  Responsabil de amenajarea secŃiei 
de votare este primarul localităŃii. 
 (7) Listele electorale se întocmesc în termen de 60 de zile de la data 
stabilirii alegerilor pe baza datelor preluate de la AgenŃia de PlăŃi şi 
IntervenŃie pentru Agricultură şi de la ocoalele silvice. Listele electorale 
se pun la dispoziŃia birourilor electorale ale secŃiilor de votare cu 10 zile 
înainte de data alegerilor.  
 (8) Comisiile electorale au următoarele atribuŃii: 
 a) primesc propunerile de candidaŃi pentru a fi aleşi în colegiile 
zonale ale camerelor agricole zonale; 
 b) primesc de la comitetul judeŃean de iniŃiativă buletinele de vot, 
ştampilele de control şi ştampilele cu menŃiunea „votat” şi le distribuie 
către birourile electorale locale, centralizează la nivel de circumscripŃie 
rezultatul votului pentru fiecare candidat ce urmează a fi ales în colegiile 
camerelor agricole; 
 c) rezolvă sesizările cu privire la activitatea birourilor electorale; 
 d) asigură logistica necesară desfăşurării alegerilor la nivelul 
fiecărui birou al secŃiilor de votare; 
 e) supraveghează desfăşurarea alegerilor la nivelul 
circumscripŃiilor electorale; 
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 f) predau cu proces-verbal comitetului judeŃean de iniŃiativă 
buletinele de vot utilizate şi necontestate, precum şi pe cele anulate sau 
neutilizate, listele electorale utilizate, ştampilele şi celelalte materiale 
necesare votării. 
 (9) Birourile electorale ale secŃiilor de votare au următoarele 
atribuŃii: 
 a) primesc copii de pe listele electorale şi asigură condiŃiile 
necesare în vederea verificării acestora de către electori; 
 b) primesc de la comisia electorală de circumscripŃie buletinele de 
vot, ştampilele de control şi ştampilele cu menŃiunea „votat”; 
 c) supraveghează operaŃiunea de votare şi iau toate măsurile de 
ordine în localul secŃiei de votare şi în jurul acestuia; 
 d) numără voturile şi consemnează rezultatul votului pentru 
constituirea colegiilor zonale ale camerelor agricole zonale; 
 e) rezolvă întâmpinările cu privire la propria lor activitate; 
 f) predau, cu proces-verbal, către  comisia electorală de 
circumscripŃie, buletinele de vot întrebuinŃate şi necontestate, cele 
anulate sau neutilizate, listele electorale utilizate, ştampilele şi celelalte 
materiale necesare votării, precum şi componenŃa colegiilor zonale ale 
camerelor agricole zonale. 
 (10) ContestaŃiile se depun în termen de 48 de ore de la data 
comunicării rezultatului alegerilor şi se soluŃionează printr-o rezoluŃie de 
către comitetul judeŃean de iniŃiativă, în termen de două zile de la data 
depunerii acestora. RezoluŃia poate fi contestată la judecătoria de pe raza 
teritorială, în termen de 24 de ore de la data comunicării şi se va 
soluŃiona în termen de 24 de ore, hotărârea pronunŃată fiind definitivă şi 
irevocabilă. 
 
 Art. 10. – (1) Colegiul camerei agricole zonale este format din                  
9 reprezentanŃi şi 5 membrii supleanŃi aleşi prin vot secret, în ordinea 
numărului de voturi înscrise în procesele-verbale.  
 (2) În termen de maximum 15 zile de la data validării alegerilor, 
colegiul zonal al camerei agricole zonale se întruneşte în şedinŃă ordinară 
şi îşi alege biroul permanent alcătuit din preşedinte, vicepreşedinte şi 
secretar. 
 (3) Biroul permanent ales trebuie să fie de regulă constituit din 
persoane cu studii superioare sau medii. Acestea trebuie să activeze în 
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domeniile agricol, silvic sau în domenii de activitate conexe şi să aibă o 
vechime de cel puŃin 3 ani în domeniile de activitate menŃionate. 
 (4) AtribuŃiile biroului permanent se stabilesc prin regulament 
aprobat de colegiul zonal al camerelor agricole zonale. 
 (5) În termen de 30 de zile de la constituire, colegiul zonal al 
camerei agricole zonale adoptă în şedinŃă ordinară regulamentul de 
organizare şi funcŃionare, elaborat în baza regulamentului-cadru. 
 (6) Preşedintele colegiului zonal al camerei agricole zonale poate fi 
înlocuit la şedinŃele colegiului judeŃean al camerei agricole judeŃene de 
vicepreşedinte mandatat în acest sens. 
 (7) FuncŃiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar ale biroului 
permanent al camerei agricole zonale sunt incompatibile cu funcŃiile de 
preşedinte, vicepreşedinte, secretar sau membru ale colegiului judeŃean, 
regional şi naŃional. 
 (8) Locul rămas vacant în urma promovării unui membru al 
biroului permanent al camerei agricole zonale în colegiul judeŃean sau 
regional va fi ocupat de următorul candidat înscris în procesul-verbal de 
constatare a rezultatelor alegerilor.  
 (9) Regulamentul de organizare şi funcŃionare se aprobă de către 
colegiul judeŃean al camerei agricole judeŃene, în maximum 30 de zile de 
la data constituirii. 
 

 Art. 11. – (1) Colegiile judeŃene ale camerelor agricole judeŃene 
sunt formate din preşedinŃii birourilor permanente ale colegiilor zonale 
ale camerelor agricole zonale sau de un alt membru al colegiului ales 
prin vot secret. 
 (2) O persoană poate candida pentru un singur colegiu judeŃean al 
camerei agricole judeŃene şi pe o singură listă. În caz contrar, 
candidatura sa este nulă de drept. 
 (3) Colegiile judeŃene ale camerelor agricole judeŃene se întrunesc 
în şedinŃă ordinară, o dată la 3 luni, la propunerea preşedintelui biroului 
permanent sau a 1/3 din membrii colegiului. 
 (4) Biroul permanent al colegiului judeŃean al camerei agricole 
judeŃene este format din 9 membri: preşedinte, 4 vicepreşedinŃi, un 
secretar şi 3 membri. 
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 (5) Membrii biroului permanent al colegiului judeŃean al camerei 
agricole judeŃene se aleg prin vot  direct şi secret de către membrii 
colegiului judeŃean al camerelor agricole judeŃene.  
 (6) Preşedintele biroului permanent al colegiului judeŃean al 
camerei agricole judeŃene  trebuie să fie absolvent de studii superioare de 
specialitate şi cu o vechime de minimum 5 ani în domeniile de activitate 
prevăzute de prezenta lege.  
 (7) Biroul permanent al colegiului judeŃean al camerei agricole 
judeŃene se întruneşte de câte ori este nevoie, la propunerea preşedintelui 
biroului permanent sau la propunerea a 1/3 dintre membrii biroului 
judeŃean.  
 (8) Preşedintele colegiului judeŃean al camerei agricole judeŃene 
este angajat şi conduce aparatul tehnic operaŃional. 
 (9) FuncŃiile din biroul permanent al colegiului judeŃean al camerei 
agricole judeŃene, prevăzute la alin. (4), sunt incompatibile cu funcŃiile 
de preşedinte, vicepreşedinte, secretar sau membru ale colegiului zonal, 
judeŃean şi naŃional.  
 
 Art. 12. – (1) Colegiul regional al camerei agricole regionale este 
format din membrii birourilor permanente ale colegiilor camerelor 
agricole judeŃene sau de membri desemnaŃi prin vot secret din cadrul 
colegiilor judeŃene. ComponenŃa nominală se stabileşte prin votul secret 
al colegiului judeŃean al camerei agricole judeŃene. 
 (2) Biroul permanent al colegiului regional al camerelor agricole 
regionale este format din 9-11 membri, aleşi prin vot direct  şi secret, din 
care un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi un număr de membri 
egal cu numărul colegiilor judeŃene ale camerelor agricole judeŃene. 
 (3) Colegiul regional al camerei agricole regionale se întruneşte în 
şedinŃă ordinară o dată la 3 luni sau ori de câte ori este nevoie, la 
propunerea preşedintelui sau a 1/3 din numărul membrilor.  
 (4) Colegiul regional al camerei agricole regionale se întruneşte în 
şedinŃă extraordinară la propunerea preşedintelui sau a 1/2 din numărul 
membrilor. 
 (5) Biroul permanent al colegiului regional al camerei agricole 
regionale se întruneşte cel puŃin o dată pe lună, la propunerea 
preşedintelui sau a 1/3 din numărul membrilor.  
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 (6) Preşedintele camerei agricole regionale este angajat şi conduce 
aparatul tehnic operaŃional. 
 (7) FuncŃiile din biroul permanent al camerei agricole regionale, 
prevăzute la alin. (2), sunt incompatibile cu funcŃiile de preşedinte, 
vicepreşedinte, secretar sau membru ale colegiului zonal, judeŃean şi 
naŃional. 
 
 Art. 13. – (1) Colegiul NaŃional al camerei Agricole NaŃionale este 
constituit din preşedinŃii colegiilor regionale ale camerelor agricole 
regionale.  
 (2) Biroul permanent al Colegiului NaŃional al Camerei Agricole 
NaŃionale este format din 5 membri, dintre care un preşedinte, un  
vicepreşedinte, un secretar  şi 2 membri aleşi prin vot direct şi secret de 
către membrii acestuia.  
 (3) Colegiul NaŃional al Camerei Agricole NaŃionale se întruneşte 
în şedinŃă ordinară cel puŃin o dată pe trimestru sau ori de câte ori este 
nevoie la convocarea preşedintelui sau a 1/3 din numărul membrilor. 
 (4) Colegiul NaŃional al Camerei Agricole NaŃionale se întruneşte 
în şedinŃă extraordinară la propunerea preşedintelui sau a 1/2 din 
numărul membrilor.  
 (5) Preşedintele Camerei Agricole NaŃionale este angajat şi 
conduce aparatul tehnic operaŃional. 
 (6) FuncŃiile din biroul permanent al Colegiului NaŃional al 
Camerei Agricole NaŃionale, prevăzute la alin. (2), sunt incompatibile cu 
funcŃiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar sau membru ale 
colegiului zonal, judeŃean şi regional. 
 
 Art. 14. – (1) La nivel judeŃean şi regional se constituie comisii de 
cenzori formate din 3 persoane specializate în domeniul economic, 
desemnate de colegiile judeŃene şi regionale ale camerelor agricole. 
 (2) Comisiile de cenzori vor avea în componenŃă, obligatoriu, un 
expert contabil autorizat. 
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CAPITOLUL IV 
Aparatul tehnic operaŃional 

 Art. 15. – (1) Aparatul tehnic operaŃional este constituit din 
personal contractual angajat de către camerele agricole judeŃene, 
regionale şi cea naŃională. 
 (2) Aparatul tehnic operaŃional la nivelul colegiului zonal al 
camerei agricole zonale se constituie în funcŃie de numărul de fermieri 
arondaŃi la camera agricolă zonală. 
 (3) Aparatului tehnic operaŃional al colegiului zonal al camerei 
agricole zonale va fi alcătuit din minimum 3 specialişti. 
 (4) Repartizarea specialiştilor pe colegii zonale ale camerelor 
agricole zonale se va face de către biroul permanent al camerelor 
agricole judeŃene. 
 (5) Salarizarea aparatului tehnic va fi similară funcŃionarilor publici 
în conformitate cu Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, 
angajările, promovările, sancŃiunile şi întreruperea raporturilor de muncă 
se vor face în conformitate cu Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 (6) Aparatul tehnic operaŃional se constituie prin preluarea parŃială, 
în condiŃiile prezentei legi, a resurselor umane de la unităŃile aflate în 
subordinea, coordonarea sau autoritatea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, potrivit listei prevăzute în anexa nr. 4. 
 (7) Modul de preluare a resurselor umane, precum şi               
organigrama-cadru se aprobă de Guvern prin normele de aplicare a 
prezentei legi. 
 (8) Pentru desfăşurarea activităŃii în condiŃii optime, aparatul tehnic 
operaŃional beneficiază, la cerere, de bunuri proprietate publică  a 
statului atribuite în folosinŃă gratuită. 
 
 Art. 16. – Aparatul tehnic operaŃional la nivel de judeŃ este alcătuit 
din 5-7 specialişti care să includă jurişti, economişti şi alŃi specialişti.  
 
 Art. 17. – (1) Comitetul NaŃional al Camerei Agricole NaŃionale şi 
comitetele regionale şi judeŃene ale camerelor agricole vor organiza 
primele alegeri pentru constituirea camerelor agricole în termen de                
120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 
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 (2) Comitetul NaŃional al Camerei Agricole NaŃionale, comitele 
judeŃene şi de iniŃiativă se dizolvă de drept la data validării primelor 
alegeri pentru constituirea camerelor agricole. 
 

 Art. 18. – Camera agricolă zonală, judeŃeană, regională şi Camera 
Agricolă NaŃională sunt structuri care exercită următoarele  competenŃe: 
 a) administrative, juridice şi bugetare, conform prevederilor legale; 
 b) de elaborare a propunerilor de reglementare la nivel zonal şi 
naŃional în domeniul de activitate; 
 c) de consultare, ca partener de dialog instituŃional al Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a structurilor locale sau 
centrale aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea 
Ministerului Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale; 
 d) de avizare, cu caracter consultativ, la solicitarea autorităŃilor 
locale şi judeŃene pentru proiecte privind amenajarea teritorială şi 
managementul spaŃiului rural; 
 e) în formarea profesională, în colaborare cu instituŃiile 
specializate, publice sau private, din Ńară sau din străinătate ce asigură 
formarea profesională de specialitate a tinerilor şi adulŃilor; 
 f) de mediere, ca modalitate facultativă de soluŃionare a conflictelor 
pe cale amiabilă; 
 g) de reprezentare şi promovare a intereselor specifice, profesionale 
şi locale, precum şi a interesului general al persoanelor care derulează 
activităŃi în domeniile agriculturii şi conexe; 
 h) în promovarea bunelor practici agricole şi a normelor de 
bunăstare a animalelor; 
 i) de aplicare a politicilor agricole, conform atribuŃiilor delegate de 
către instituŃiile statului; 
 j) de consiliere şi asistenŃă tehnică a agricultorilor şi a celor cu 
activităŃi asimilate în activităŃile de producŃie, comercializare a 
produselor şi în organizarea profesională. 
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CAPITOLUL V  
Atribu Ńiile camerelor agricole 

 Art. 19. – (1) La nivel zonal, camerele agricole au următoarele 
atribuŃii: 
 a) avizează scoaterea din circuitul agricol a terenurilor arondate 
colegiilor; 
 b) elaborează documentaŃiile pentru schimbarea categoriilor de 
folosinŃă a terenurilor; 
 c) elaborează documentaŃiile pentru înscrierea în cartea funciară a 
terenurilor agricole şi forestiere; 
 d) avizează tăierile de nuci din afara fondului forestier; 
 e) avizează tăierile din plantaŃiile de protecŃie din afara fondului 
forestier; 
 f) sprijină fermierii înscrişi în registrul AgenŃiei de PlăŃi şi 
IntervenŃie pentru  Agricultură în vederea absorbŃiei fondurilor, plăŃii 
directe, plăŃii pentru zone defavorizate, plăŃii compensatorii pentru 
măsurile de agromediu şi pentru toate formele de sprijin care pot fi 
acordate, atât din bugetul Uniunii Europene, cât şi din bugetul naŃional; 
 g) organizează împreună cu structurile şi instituŃiile de cercetare, 
instituŃiile de învăŃământ mediu şi superior, cursuri de specializare, 
formare şi formare continuă a fermierilor din colegiul arondat; 
 h) asigură asistenŃa de specialitate cu privire la aplicarea 
tehnologiilor în fermele arondate colegiului; 
 i) asigură asistenŃă de specialitate fermierilor care doresc să-şi 
dezvolte programe de investiŃii noi şi modernizare; 
 j) reprezintă interesele colegiului zonal în relaŃiile cu reprezentanŃii 
consiliilor locale şi primăriilor arondate; 
 k) certifică calitatea de producător agricol. 
 (2) La nivel judeŃean, camerele agricole au următoarele atribuŃii: 
 a) asigură asistenŃă juridică de specialitate colegiilor zonale ale 
camerelor agricole zonale, în conformitate  cu Legea nr. 514/2003 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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 b) elaborează programul de achiziŃii publice şi asigură logistica 
necesară desfăşurării activităŃii colegiilor zonale ale camerelor agricole 
zonale; 
 c) angajează personalul de specialitate şi îl repartizează colegiilor 
zonale ale camerei agricole; 
 d) pune în aplicare deciziile biroului permanent al colegiului 
judeŃean al camerelor agricole judeŃene cu privire la angajarea, 
promovarea, sancŃionarea şi încetarea raporturilor de muncă ale 
specialiştilor din colegiile zonale şi din colegiile judeŃene; 
 e) reprezintă interesele colegiului judeŃean al camerei agricole 
judeŃene şi ale colegiilor zonale în relaŃiile cu colegiul regional; 
 f) reprezintă interesele camerei agricole judeŃene în relaŃia cu 
instituŃiile judeŃene, cu instituŃiile deconcentrate şi descentralizate ale 
ministerelor în teritoriu şi ale consiliului judeŃean; 
 g) încheie contracte de prestări de servicii cu Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
 (3) La nivel regional, camerele agricole au următoarele atribuŃii: 
 a) evaluează activitatea specialiştilor din aparatul tehnic operaŃional 
al colegiilor camerelor agricole zonale şi judeŃene şi acordă calificative 
în funcŃie de rezultatele acestora; 
 b) reprezintă interesele camerelor agricole regionale în raport cu 
alte camere agricole regionale şi cu Camera Agricolă NaŃională; 
 c) elaborează programe de dezvoltare regională în corelare cu 
propunerile colegiilor zonale şi judeŃene; 
 d) pune la dispoziŃia colegiilor camerelor agricole judeŃene şi 
zonale informaŃii cu privire la evoluŃia politicilor agricole comune; 
 e) pune la dispoziŃia colegiilor camerelor agricole zonale şi a 
colegiilor camerelor agricole judeŃene, legislaŃia naŃională în domeniul 
agriculturii şi dezvoltării rurale; 
 f) organizează societăŃi comerciale regionale cu sucursale la nivel 
de judeŃ şi filiale la nivelul colegiilor zonale; 
 g) organizează parteneriate publice-private cu consiliile locale şi 
consiliile judeŃene; 
 h) face propuneri de acte normative care urmăresc îmbunătăŃirea 
politicilor agricole naŃionale la nivel regional; 
 i) reprezintă interesele zonei montane. 
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 (4) La nivel naŃional, camera agricolă are următoarele atribuŃii 
generale: 
 a) reprezintă interesele camerelor agricole regionale în raport cu 
toate instituŃiile statului şi cu alte organisme interne, la nivelul Uniunii 
Europene şi la nivel internaŃional; 
 b) promovează iniŃiativele camerelor agricole regionale având ca 
partener Guvernul României; 
 c) în baza propunerilor camerelor agricole regionale elaborează 
planuri şi strategii sectoriale regionale şi naŃionale; 
 d) încheie înŃelegeri, protocoale, parteneriate interne şi 
internaŃionale; 
 e) contribuie la elaborarea, promovarea şi implementarea politicilor 
agricole şi de dezvoltare rurală având ca partener Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale; 
 f) aprobă în prima şedinŃă nivelul cotizaŃiilor membrilor. 

 

 Art. 20. – Camera Agricolă NaŃională are următoarele atribuŃii: 
 a) reprezintă interesele Camerei Agricole NaŃionale şi ale 
camerelor agricole zonale şi judeŃene în raport cu toate instituŃiile 
statului şi cu oricare alte organisme publice sau private interne, europene 
sau internaŃionale; 
 b) asigură asistenŃă juridică celor pe care îi reprezintă, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale Legii nr. 51/1995, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 c) sprijină organizarea şi consolidarea la nivel naŃional a formelor 
asociative din agricultură, silvicultură, cooperative, grupuri de 
producători şi altele asemenea; 
 d) se implică, în limitele cadrului legal, în soluŃionarea litigiilor 
între camerele agricole zonale şi judeŃene în scopul soluŃionării pe cale 
amiabilă a acestora, acolo unde acest lucru este posibil; 
 e) organizează seminarii, simpozioane, târguri, expoziŃii şi 
manifestări ştiinŃifice de profil în Ńară şi în străinătate; 
 f) promovează produsele şi serviciile româneşti din domeniu în Ńară 
şi în străinătate; 
 g) elaborează planuri şi strategii sectoriale zonale,  regionale şi 
naŃionale; 
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 h) încheie înŃelegeri, protocoale şi parteneriate interne şi 
internaŃionale; 
 i) colaborează cu instituŃiile de cercetare din domeniu pentru 
creşterea competitivităŃii agriculturii şi cercetării aplicate româneşti; 
 j) contribuie la elaborarea, promovarea şi implementarea politicilor 
agricole sau conexe ca partener al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale şi al celorlalte instituŃii guvernamentale; 
 k) organizează activităŃi de perfecŃionare profesională a 
personalului camerelor agricole zonale şi judeŃene; 
 l) susŃine şi asigură activitatea de inovare în domeniul asistenŃei 
tehnice acordate agricultorilor şi identifică noi surse de finanŃare a 
camerei agricole zonale şi judeŃene. 
 

CAPITOLUL VI 
FinanŃarea 

 Art. 21. – FinanŃarea aparatului tehnic operaŃional se asigură din: 
 a) cotizaŃii ale agricultorilor membri ai camerelor agricole; 
 b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor 
disponibile, în condiŃii legale; 
 c) dividendele societăŃilor comerciale înfiinŃate în condiŃiile art. 3;  
 d) venituri realizate din activităŃi economice directe; 
 e) donaŃii şi/sau sponsorizări; 
 f) resurse obŃinute de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru plata serviciilor de asistenŃă 
acordate fermierilor de către aparatul tehnic operaŃional; 
 g) alte venituri prevăzute de lege. 
 (2) Guvernul aprobă, prin hotărâre, la propunerea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în urma negocierilor cu Camera 
Agricolă NaŃională, anterior elaborării bugetului de stat pentru anul 
următor, programul privind planul de servicii minime de asistenŃă 
acordate agriculturilor, precum şi nivelul tarifelor pentru plata serviciilor 
de asistenŃă acordate fermierilor de către aparatul tehnic operaŃional. 
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CAPITOLUL VII 
RelaŃia cu autorităŃile administraŃiei publice 

 

 Art. 22. – Este obligatorie consultarea camerelor agricole zonale, 
judeŃene şi a Camerei Agricole NaŃionale de către toate autorităŃile 
administraŃiei publice locale şi centrale, înaintea luării deciziilor cu 
privire la programele de dezvoltare locală, la implementarea unor 
industrii ce ar putea afecta exploataŃiile agricole şi spaŃiul rural, precum 
şi pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol. 

 

 Art. 23. – Pentru realizarea programelor prevăzute la art. 22 este 
obligatorie obŃinerea avizului camerelor agricole zonale, judeŃene, 
regionale sau al Camerei Agricole NaŃionale. 
 

 

CAPITOLUL VIII 
Controlul, r ăspunderile, contravenŃiile şi sancŃiunile  

 

 Art. 24. – Controlul finanŃărilor de la bugetul de stat se va exercita 
de către autorităŃile competente, conform legislaŃiei în vigoare. 

 

 Art. 25. – (1) Constituie contravenŃii la prezenta lege următoarele 
fapte: 
 a) nerespectarea termenelor stabilite privind organizarea alegerilor 
camerelor agricole; 
 b) înscrierea cu intenŃie a unui agricultor în mai multe liste 
electorale; 
 c) înscrierea în listele electorale a unor persoane care nu au drept 
de vot; 
 d) refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot şi ştampila de 
votare agricultorului înscris în listă; 
 e) nerespectarea de către primari a prevederilor prezentei legi cu 
privire la organizarea alegerilor. 
 (2) ContravenŃiile prevăzute la alin. (1) se sancŃionează cu amendă 
de  la 1.500 lei la 2.000 lei. 
 (3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore 
de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data 
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comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la                     
alin. (2), agentul constatator făcând menŃiune despre aceasta în               
procesul-verbal. 
 (4) Constatarea contravenŃiilor şi aplicarea sancŃiunilor se fac de 
către reprezentanŃii Ministerului AdministraŃiei şi Internelor. 
 (5) ContravenŃiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile 
dispoziŃiile OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenŃiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea                      
nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CAPITOLUL IX  
  DispoziŃii finale 

 
 Art. 26. – (1) Primele alegeri pentru camerele agricole zonale se 
organizează în termen de 120 de zile  de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 
 (2) Data organizării primelor alegeri potrivit alin. (1) se stabileşte 
prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale cu cel puŃin                 
60 de zile înainte de organizarea acestora. 
 

 Art. 27.  – (1) Resursele financiare necesare alegerilor prevăzute la 
art. 26 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele aprobate 
Ministerului AdministraŃiei şi Internelor şi Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. Miniştrii celor două ministere vor stabili prin ordin 
comun, în termen de  10 zile de la data înfiinŃării comitetului naŃional de 
iniŃiativă, sumele necesare organizării primelor alegeri, precum şi 
modalităŃile de decontare a acestora. 
 (2) Se autorizează Ministerul FinanŃelor Publice să introducă, la 
propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările rezultate din 
prevederile alin. (1) în structura bugetului de stat şi în volumul şi 
structura bugetelor acestora. 
 

 Art. 28. – AutorităŃile administraŃiei publice locale şi judeŃene pun 
la dispoziŃia comitetului judeŃean de iniŃiativă spaŃiile şi logistica 
necesare desfăşurării în bune condiŃii a alegerilor. 
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 Art. 29. – Campania electorală pentru alegerile camerelor agricole 
judeŃene poate începe cu 15 zile calendaristice înainte de data alegerilor 
colegiilor zonale ale camerelor agricole zonale şi se încheie în preziua 
alegerilor. 
 
 Art. 30. – Votarea are loc într-o singura zi, duminica. 
 
 Art. 31. – (1) Mandatul persoanelor alese în cadrul camerelor 
agricole este de  4 ani.   
 (2) Prin excepŃie de la prevederile alin. (1) mandatul rezultat din 
primele alegeri este de 2 ani. 

 

 Art. 32. – (1) Normele metodologice de aplicare a prezentei legi 
vor fi elaborate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 
acesteia şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
comitetului naŃional de iniŃiativă, prin Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 
 (2) Lista camerelor agricole zonale, judeŃene şi regionale va fi 
stabilită prin hotărâre a Guvernului, la propunerea comitetului naŃional 
de iniŃiativă, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
 
 Art. 33. – Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta lege.  
 
 Art. 34. – Orice dispoziŃie contrară prezentei legi se abrogă. 
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 Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din ConstituŃia 
României, republicată. 
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