GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.283/2010 privind camerele
pentru agricultură, silviculturăşi dezvoltare rurală
În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată şi al alineatului (1) al art.32 din Legea
nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Capitolul I
Dispoziţii generale
Art.1.-Se aprobă normele metodologice de aplicare a Legii nr. 283/2010 privind camerele
pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală care cuprind modul de înfiinţare, organizare şi
funcţionare a camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, la nivel zonal, judeţean,
regional şi naţional.
Art.2.-Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea camerelor agricole asigură o reţea naţională
de structuri administrative autonome destinate susţinerii şi implementării politicilor agricole în
mediul rural.

Capitolul II
Organizarea alegerilor
Art.3.-Prezenta hotărâre reglementează regimul alegerilor pentru camerele agricole zonale,
precum şi modul de înfiinţare şi organizare a camerelor agricole la nivel judeţean, regional şi
naţional.
Art.4.- În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea
semnificaţie:
a) camera agricolă – camera pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, aşa cum
este reglementată prin Legea nr. 283/2010;
b) alegeri -acţiuni de desemnare a membrilor camerelor agricole ;
c) campanie electorală - perioadă în care candidaţii desfăşoară activităţi de propagandă cu
scopul de a-i determina pe alegători să îşi exprime voturile în favoarea lor;
d) candidat - persoană care participă la alegeri în nume propriu pentru a obţine un mandat
de membru în Colegiul camerei agricole;
e) desemnarea candidaţilor - procedură de adoptare a deciziilor cu privire la propunerile de
candidaturi;
f) adresa de domiciliu - adresa la care persoana fizică declară că are locuinţa principală şi
care este înscrisă în actul de identitate;
g) adresa de reşedinţă - adresa la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară,
alta decât cea de domiciliu şi care este menţionată în actul de identitate;
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h) listă de susţinători - listă cuprinzând unele date personale şi semnăturile alegătorilor care
susţin o anumită propunere de candidatură pentru înscrierea acesteia în alegeri;
i) fraudă electorală - orice acţiune ilegală care are loc înaintea, în timpul sau după încheierea
votării ori în timpul numărării voturilor şi încheierii proceselor-verbale şi care are ca rezultat
denaturarea voinţei alegătorilor;
j) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - A.P.I.A.
Art.5.-(1) Dreptul de vot se exercită numai pe baza actului de identitate valabil la data
votării.
(2) Au dreptul de a alege fermierii români sau ai Uniunii Europene rezidenţi în România, care
îndeplinesc, după caz, condiţiile de eligibilitate prevăzute la alin.(2) al art.8 din Legea nr.283/2010.
(3) Pentru alegerea membrilor colegiului zonal al camerei agricole zonale, fiecare alegător
are dreptul la câte un singur vot.
(4) Dreptul de vot se exercită numai în secţia de votare organizată la nivelul unităţii
administrative teritoriale arondată circumscripţiei electorale zonale.
(5) Listele electorale se constituie pe baza listelor cuprinzând cererile unice de plată pe
suprafaţă actualizate depuse de fermieri la A.P.I.A., pe baza listelor crescătorilor de animale,
păsări, albine care au depus cereri la APIA, precum şi pe baza listelor comunicate de ocoalele
silvice.
(6) În cazul societăţilor comerciale, precum şi al altor forme asociative legal constituite,
listele vor cuprinde numele, prenumele şi datele de identificare ale reprezentantului legal desemnat
pentru exercitarea dreptului de vot.
(7) Listele nu vor cuprinde consiliile locale care au depus cereri de plată pentru suprafeţele
aflate în proprietate /administrare.
(8) Dispoziţiile alin.(6) şi (7) se aplicăşi listelor comunicate de ocoalele silvice pentru
proprietarii de păduri.
(9) Listele vor cuprinde numai proprietarii ce deţin suprafeţe de minim 0,5 ha pădure.
Art.6. - (1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii români sau ai Uniunii Europene rezidenţi în
România, care îndeplinesc cumulativ, următoarele condiţii de eligibilitate:
a) candidează din partea entităţilor prevăzute la art.9 alin(1) din Legea nr.283/2010;
b) sunt membri ai entităţilor prevăzute la lit.a), care îi propun;
c) au domiciliul sau reşedinţa şi/sau îşi desfăşoară activitatea specifică, pe raza
administrativ teritorială a judeţului în care se află camera agricolă zonală unde candidează;
d) prezintă lista de susţinători înscrişi în listele electorale.
(2) Pot candida în nume propriu şi fermierii, cetăţenii români sau ai Uniunii Europene
rezidenţi în România, care sunt înscrişi în baza de date a A.P.I.A. şi îndeplinesc cumulativ condiţiile
de eligibilitate prevăzute la lit. c) şi d) ale alin(1).
Art.7.-(1) Candidaturile pentru colegiile camerelor agricole zonale se depun şi se
înregistrează la comisiile electorale de circumscripţie cel mai târziu cu 30 de zile înainte de data
alegerilor.
(2) Propunerile de candidaţi se intocmesc în trei exemplare, un exemplar se păstrează la
Comitetul judeţean de iniţiativă, iar al doilea exemplar la comisia electorală de circumscripţie.
(3) Al treilea exemplar, validat de către Comitetul judeţean de iniţiativă şi certificat de comisia
electorală de circumscripţie prin semnătura preşedintelui acesteia, se restituie depunătorului.
(4) Propunerile de candidaţi trebuie să cuprindă numele, prenumele, locul şi data naşterii,
domiciliul, conform actului de identitate, denumirea, seria şi numărul actului de identitate, ocupaţia
şi profesiunea candidatului, precum şi denumirea structurii asociative care îi propune, după caz.
(5) Propunerile de candidaţi trebuie să fie însoţite de declaraţiile de acceptare a candidaturii,
completate conform modelului prevăzut în anexa nr.1, precum şi de lista susţinătorilor.
Art.8.-(1) Comisia electorală de circumscripţie examinează respectarea condiţiilor legale
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pentru ca o persoană să poată candida.
(2) Procedurile de verificare se aprobă prin decizie de către Comitetul Naţional de Iniţiativă şi
se transmit Comitetelor judeţene şi regionale de iniţiativă, pentru punere în aplicare.
(3) Candidaturile care îndeplinesc condiţiile legale sunt înregistrate.
(4) Candidaturile care nu îndeplinesc condiţiile legale de fond şi de formă se resping de către
comisia electorală de circumscripţie.
(5) Rezultatele verificării candidaturilor, efectuate de către comisiile electorale de
circumscripţie, se validează de către Comitetele judeţene de iniţiativă.
(6) În termen de 24 de ore de la validarea fiecărei candidaturii, o copie a propunerii de
candidatură se afişează de către comisia electorală de circumscripţie la sediul acesteia, la loc
vizibil.
Art.9.-(1) Circumscripţiile electorale zonale se delimitează şi se numerotează de către
Comitetele regionale de iniţiativă şi Comitetele judeţene de iniţiativă şi se comunică primarilor
localităţilor arondate fiecărei circumscripţii.
(2) Delimitarea circumscripţiilor electorale zonale se face potrivit următoarelor criterii:
a) apropierea faţă de sediul camerei agricole zonale;
b) accesul la căile de comunicaţii;
c) numărul de electori arondaţi, care trebuie să fie de minim 1000 fermieri;
d) prin excepţie de la lit.c), se pot delimita circumscripţii cu mai puţin de 1000 fermieri, la
propunerea întemeiată a Comitetului judeţean de iniţiativăşi cu avizul Comitetului naţional de
iniţiativă;
e) arealul delimitat de circumscripţia electorală zonală este, de regulă, cel arondat centrului
local al A.P.I.A., privitor la numărul de fermieri şi unităţile administrativ teritoriale care îl compun;
f) funcţie de particularităţile fiecărui judeţ, numărul de camere agricole zonale care pot fi
organizate este de cel mult trei ori mai mare decât cel al centrelor locale ale A.P.I.A. din judeţul
respectiv.
(3) Numerotarea circumscripţiilor electorale zonale din fiecare judeţ se face începând cu
municipiul reşedinţă de judeţşi continuă cu celelalte municipii, oraşe şi comune, în ordinea
alfabetică a fiecărei categorii de unităţi administrativ-teritoriale.
(4) Numărul circumscripţiei electorale se aduce la cunoştinţă alegătorilor de către primar,
odată cu aducerea la cunoştinţă a delimitării şi numerotării secţiilor de votare, potrivit prevederilor
art.10.
Art.10.-(1) Secţiile de votare se organizează câte una pentru 243 de electori.
(2) Comitetele judeţene de iniţiativă, prin comisiile electorale de circumscripţie, selectează şi
prelucrează datele privind cetăţenii cu drept de vot, transmise de A.P.I.A. şi de către ocoalele
silvice şi întocmesc listele electorale permanente care cuprind alegătorii.
(3) Pe baza listelor electorale permanente se realizează delimitarea şi numerotarea secţiilor
de votare, care se transmite primarilor pentru a se aduce la cunoştinţă alegătorilor, prin afişare la
sediul primăriilor, în termen de cel mult 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor.
(4) Primarii sunt responsabili cu amenajarea secţiilor de votare şi asigurarea materialelor şi
logisticii necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului de votare.
Art.11.-(1) Listele electorale permanente se multiplică în 3 exemplare, din care, 2
exemplare se predau de către Comitetele judeţene de iniţiativă, pe bază de proces-verbal,
preşedintelui biroului electoral al fiecărei secţii de votare, cu 10 zile înainte de data alegerilor.
(2) Un exemplar dintre acestea este pus la dispoziţia alegătorilor pentru consultare, iar al
doilea exemplar este utilizat în ziua alegerilor.
(3) Al treilea exemplar al copiei se păstrează de către Comitetul judeţean de iniţiativă.
(4) Orice modificare intervenită în lista electorală permanentă, după trimiterea copiilor la
biroul electoral al secţiei de votare, se comunică acestuia în vederea operării, cu cel mult 24 de ore
înainte de data alegerilor.
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(5) Listele electorale permanente cuprind: numele şi prenumele alegătorului, codul numeric
personal, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, numărul circumscripţiei electorale,
numărul secţiei de votare, precum şi o rubrică destinată semnăturii alegătorului.
(6) Primarii asigură condiţiile necesare consultării de către alegători a copiilor de pe listele
electorale permanente, care se afişează atât la sediul primăriei şi în localităţile aparţinătoare, cât şi
la sediul secţiei de votare.
(7) Modelul listei electorale permanente este prevăzut în anexa nr.2.
Art.12.-(1) Pentru organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor electorale se înfiinţează, în
condiţiile Legii nr.283/2010 şi a prezentelor norme metodologice, comisii electorale de
circumscripţie şi birouri electorale ale secţiilor de votare.
(2) În realizarea atribuţiilor ce revin comisiilor electorale de circumscripţie şi birourilor
electorale ale secţiilor de votare, membrii acestora exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat.
(3) Comisia electorală de circumscripţie se constituie pe baza propunerilor formulate de
către Comitetul judeţean de iniţiativă şi este alcătuită din 5 persoane, dintre care un preşedinte, un
vicepreşedinte şi 3 membri.
(4) Preşedintele şi vicepreşedintele se desemnează de către Comitetul judeţean de iniţiativă,
iar membrii se desemnează prin tragere la sorţi dacă numărul propunerilor este mai mare decât
trei;
(5) Comisiile electorale de circumscripţie au următoarele atribuţii:
a) urmăresc aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la alegeri în circumscripţia electorală în
care funcţionează;
b) primesc, selecteazăşi prelucrează datele privind cetăţenii cu drept de vot, transmise de
A.P.I.A.şi de către ocoalele silvice, întocmesc şi transmit spre validare Comitetului judeţean de
iniţiativă listele electorale permanente;
c) tipăresc în 3 exemplare, copii de pe listele electorale permanente, care cuprind alegătorii
din fiecare secţie de votare;
d) verifică dacă listele electorale au fost actualizate şi veghează la întocmirea copiilor de pe
listele electorale permanente, precum şi la organizarea secţiilor de votare;
e) primesc propunerile de candidaţi pentru a fi aleşi în colegiile camerelor agricole zonale,
verifică legalitatea acestor propuneri şi le transmit spre validare Comitetelor judeţene de iniţiativă;
f) în termen de 48 de ore de la validarea candidaturilor, stabilesc prin tragere la sorţi ordinea
de înscriere a candidaţilor în buletinul de vot şi o comunică Comitetelor judeţene de iniţiativă;
f) primesc de la comitetul judeţean de iniţiativă buletinele de vot, ştampilele de control şi
ştampilele cu menţiunea "votat" şi le distribuie către birourile electorale ale secţiilor de votare;
g) centralizează la nivel de circumscripţie rezultatul votului pentru fiecare candidat ce
urmează a fi ales în colegiile camerelor agricole zonale;
h) rezolvă sesizările cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare;
i) supraveghează modul de asigurare logistică, necesară desfăşurării alegerilor la nivelul
fiecărui birou al secţiilor de votare;
j) supraveghează desfăşurarea alegerilor la nivelul circumscripţiilor electorale;
k) predau, cu proces-verbal, comitetului judeţean de iniţiativă, buletinele de vot utilizate şi
necontestate, buletinele de vot anulate, buletinele de vot nule, listele electorale utilizate,procesele
verbale cu rezultatele votării de la secţiile de votare arondate, ştampilele şi celelalte materiale
utilizate în procesul de votare;
l) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate şi contestaţiile cu privire
laoperaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare.
(6) Birourile electorale ale secţiilor de votare se organizează la nivelul fiecărei secţii de
votare, în termen de 10 zile de la data constituirii comisiei electorale de circumscripţie, prin decizie
a preşedintelui comisiei electorale de circumscripţie.
(7) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt constituite dintr-un preşedinte, un locţiitor
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al acestuia şi 7 membri.
(8) Preşedintele şi locţiitorul se desemnează de către Comitetul judeţean de iniţiativă.
(9) Birourile electorale ale secţiilor de votare se completează cu câte un reprezentant propus
de candidaţii înscrişi în circumscripţia electorală respectivă.
(10) Propunerile se depun la comisiile electorale de circumscripţie, cu nominalizări pentru
fiecare secţie de votare.
(11) Dacă se înregistrează mai mult de 7 propuneri, desemnarea membrilor birourilor fiecărei
secţii de votare se face prin tragere la sorţi de către Comisia electorală de circumscripţie.
(12) Rezultatul votului se comunică preşedintelui biroului secţiei de votare pentru punere în
aplicare.
(13) Birourile electorale ale secţiilor de votare au următoarele atribuţii:
a) primesc de la comisiile electorale de circumscripţie copiile de pe listele electorale
permanente şi asigură condiţiile necesare în vederea verificării acestora de către alegători;
b) primesc de la comisiile electorale de circumscripţie buletinele de vot pentru alegătorii care
urmează să voteze la secţia respectivă, ştampila de control şi ştampilele cu menţiunea "votat";
c) conduc operaţiunile de votare şi iau toate măsurile de ordine în localul secţiei de votare şi
în jurul acesteia;
d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării pentru circumscripţiile electorale zonale
pentru care s-a votat la secţia respectivă;
e) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;
f) întocmesc şi înaintează comisiei electorale de circumscripţie dosarele prevăzute la art.21;
g) predau cu proces-verbal comisiei electorale de circumscripţie buletinele de vot
întrebuinţate şi necontestate, precum şi pe cele anulate, listele electorale utilizate, ştampilele şi
celelalte materiale necesare votării.
(14) Candidaţii la alegeri, precum şi persoanele care nu au exerciţiul drepturilor electorale,
nu pot fi membri ai comisiilor electorale de circumscripţie şi ai birourilor electorale ale secţiilor de
votare.
(15) Comisiile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare
lucrează în prezenţa majorităţii membrilor care le compun şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii
membrilor prezenţi.
(16) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.
Art.13.-(1) Modelul, dimensiunile şi condiţiile de tipărire ale buletinului de vot ce va fi folosit
la alegerile pentru colegiile camerelor agricole zonale sunt prevăzute în anexa nr.3.
(2) Imprimarea buletinelor de vot se asigură de către Comitetele judeţene de iniţiativă prin
grija direcţiilor pentru agricultură judeţene.
(3) Pentru fiecare circumscripţie electorală zonală, buletinele de vot sunt imprimate cu litere
de aceeaşi mărime, aceleaşi caractere şi aceeaşi cerneală, într-un număr egal cu cel al alegătorilor
înscrişi în listele electorale.
(4) Buletinele de vot trebuie să fie tipărite cel mai târziu cu 10 zile înaintea alegerilor.
(5) Buletinele de vot se distribuie circumscripţiilor electorale prin grija Comitetelor judeţene
de iniţiativă.
(6) Buletinele de vot se preiau de către membrii comisiei electorale de circumscripţie, pe
bază de proces-verbal, şi se păstrează în încăperi speciale, închise şi sigilate, iar paza acestora se
asigură prin grija autorităţilor locale.
(7) Buletinele de vot se predau preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, pe
bază de proces-verbal, cel mai târziu în preziua alegerilor.
(8) Distribuirea şi predarea buletinelor de vot se fac în pachete sigilate de câte 50 de bucăţi.
Art.14.-(1) Modelul ştampilei de control a secţiei de votare şi modelul ştampilei cu menţiunea
" votat “ sunt prevăzute în anexa nr.4.
(2) Ştampilele se confecţionează prin grija direcţiilor pentru agricultură judeţene cel mai
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târziu cu 10 zile înaintea alegerilor.
(3) Ştampilele se distribuie circumscripţiilor electorale prin grija Comitetelor judeţene de
iniţiativă.
(4) Ştampilele se preiau de către membrii comisiei electorale de circumscripţie, pe bază de
proces-verbal, şi se păstrează în încăperi speciale, închise şi sigilate, iar paza acestora se asigură
prin grija autorităţilor locale.
(5) Ştampilele se predau preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, pe bază de
proces-verbal, cel mai târziu în preziua alegerilor.
Art.15.-(1) Primarii trebuie să asigure un umăr suficient de cabine şi urne pentru fiecare
secţie de votare.
(2) Cabinele şi urnele trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care îşi desfăşoarăactivitatea
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi membrii acestuia.
(3) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia, trebuie
să fie prezent la sediul secţiei de votare, în preziua alegerilor, la ora 18.00, fiind obligat să dispună
măsurile necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare.
(4) În ziua alegerilor, la ora 8,00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în
prezenţa celorlalţi membri, verifică urnele, cabinele, existenţa listelor electorale, a buletinelor de vot
şi a ştampilelor necesare votării, după care închide şi sigilează urnele prin aplicarea ştampilei de
control a secţiei de votare.
(5) Preşedintele este obligat să asigure aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare pe
buletinele de vot, pe ultima pagină a acestora.
Art.16-La desfăşurarea operaţiunilor de votare pot asista observatori, reprezentanţi ai
candidaţilor în colegiile zonale respective.
Art.17.- (1) Alegerile au loc într-o singură zi, care poate fi numai duminica.
(2) Votarea începe la ora 9,00 şi se închide la ora 17,00.
Art.18.- (1) Alegătorii se prezintă în vederea votării numai la secţia de votare la care este
arondată strada sau localitatea, potrivit delimitării făcute conform art. 10.
(2) Fiecare alegător prezintă actul de identitate unui membru al biroului electoral al secţiei de
votare care, după verificarea înscrierii în lista electorală a celui în cauză, îi încredinţează buletinele
de vot şi ştampila cu menţiunea "votat".
(3) Alegătorii votează aplicând ştampila cu menţiunea "votat" în patrulaterul care cuprinde
numele candidatului pe care îl votează.
(4) Ştampila cu menţiunea "votat", încredinţată pentru votare, se restituie preşedintelui iar
alegătorii semnează în rubrica corespunzătoare din lista electorală.
Art.19.-(1) După închiderea secţiei de votare, preşedintele, în prezenţa membrilor biroului
electoral al secţiei de votare, declanşează operaţiunile de numărare a buletinelor de vot şi de
consemnare a rezultatului votării, după cum urmează:
a) sigilează fanta urnei, introduce ştampilele cu menţiunea "votat" într-un plic care se
sigilează prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare;
b) dispariţia uneia sau a mai multor ştampile se consemnează în procesul-verbal ce
va însoţi predarea materialelor primite la comisia electorală de circumscripţie;
c) anulează buletinele de vot neîntrebuinţate, prin înscrierea pe diagonala primei
pagini a menţiunii "ANULAT" .
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate se înscrie la rubrica f) a procesuluiverbal;
e) stabileşte numărul alegătorilor prezenţi la urne, prin numărarea semnăturilor
înscrise pe listele electorale existente în secţia de votare.
f) rezultatele sunt consemnate în procesul-verbal la rubrica b) ;
g) după desigilarea urnei se numără voturile găsite în urnă, evidenţiindu-se separat
voturile valabil exprimate pentru fiecare candidat, respectiv voturile nule;
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h) sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ştampila de control a secţiei
de votare, buletinele de alt model decât cel legal aprobat, buletinele pe care nu a
fost aplicată ştampila "votat" sau la care ştampila este aplicată pe mai multe
patrulatere.
i) votul este valabil în cazul în care, deşi ştampila aplicată a depăşit limitele
patrulaterului, opţiunea alegătorului este evidentă.
j) buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.
(2) Deschiderea urnelor şi numărarea voturilor se fac numai în prezenţa membrilor biroului
electoral al secţiei de votare.
(3) După numărarea voturilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare încheie câte
un proces-verbal cu rezultatul alegerilor, în două exemplare al cărui model este prezentat la anexa
nr. 5.
Art.20.-(1) Procesele-verbale se semnează de preşedinte şi de membrii biroului electoral al
secţiei de votare şi poartă ştampila de control.
(2) Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral nu are nicio influenţă asupra
valabilităţii procesului-verbal şi a alegerilor.
(3) Preşedintele menţionează motivele care au împiedicat semnarea.
(4) Membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare li se eliberează, la cerere, de către
preşedintele biroului electoral o copie de pe fiecare proces-verbal.
Art.21.-(1) Pentru fiecare secţie de votare, se întocmeşte câte un dosar care cuprinde:
procesul-verbal şi contestaţiile formulate, precum şi buletinele de vot nule, după caz.
(2) Dosarele se sigilează, se ştampilează, se predau comisiei electorale de circumscripţie de
către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în cel mult 24 de ore de la încheierea
votării.
(3) Predarea dosarelor se face pe bază de proces-verbal.
Art.22.-(1) După primirea dosarelor conţinând procesele-verbale cu rezultatul numărării
voturilor de la toate birourile electorale ale secţiilor de votare şi după soluţionarea contestaţiilor
formulate, comisiile electorale de circumscripţie procedează la totalizarea voturilor exprimate şi la
atribuirea mandatelor în colegiile camerelor agricole zonale, în condiţiile legii.
(2) Rezultatul se consemnează într-un proces verbal al circumscripţiei electorale zonale, al
cărui model este prevăzut în anexa nr.6.
(3) Atribuirea mandatelor celor 9 reprezentanţi şi 5 membri supleanţi ai colegiilor camerelor
agricole zonale se face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute de fiecare dintre
candidaţi, după centralizarea proceselor verbale cu rezultatele alegerilor din secţiile de votare
organizate la nivelul fiecărei circumscripţii electorale zonale.
(4) În caz de balotaj între candidaţi, mandatele se atribuie prin tragere la sorţi.
Art.23-(1) Procesele-verbale prevăzute la alin.(2) al art. 22 se întocmesc în două exemplare
şi se semnează de către preşedinte şi ceilalţi membri ai biroului electoral de circumscripţie şi poartă
ştampila acestuia.
(2) Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral de circumscripţie nu are nicio
influenţă asupra valabilităţii procesului-verbal.
(3) Preşedintele menţionează motivele care au împiedicat semnarea.
(4) Un exemplar al procesului-verbal cu rezultatele alegerilor pentru colegiul camerei
agricole zonale, împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile
electorale ale secţiilor de votare, formând câte un dosar, sigilat şi semnat de preşedinte şi de
membrii biroului electoral de circumscripţie, se înaintează Comitetului judeţean de iniţiativă, în
vederea validării mandatelor.
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Art.24.- Alegerile pentru colegiile camerelor agricole zonale sunt valabile, indiferent de
numărul alegătorilor care au participat la vot.
Art.25.-(1) Comitetele judeţene de iniţiativă, după preluarea şi verificarea proceselor verbale
cu rezultatele alegerilor pe colegii zonale, transmit aceste procese verbale Comitetului Naţional de
Iniţiativă pentru validare, prin intermediul Comitetelor regionale de iniţiativă.
(2) Comitetele regionale de iniţiativă propun spre validare sau invalidare alegerile.
(3) Comitetul Naţional de Iniţiativă validează alegerile, emite mandate şi le transmite
Comitetului iudeţean de iniţiativă.
(4) Comitetul judeţean de iniţiativă convoacă prima şedinţă a Colegiului zonal şi înmânează
mandatele.
Art.26. Comitetul Naţional de Iniţiativă îşi exercită atribuţiile şi competenţele în baza
hotărârilor, care se iau cu majoritatea membrilor şi sunt obligatorii pentru Comitetul regional de
iniţiativă şi Comitetul judeţean de iniţiativă.

Capitolul III
Alegerea birourile permanente ale camerelor agricole zonale, judeţene şi regionale
Art.27.-(1) Dupa înmânarea mandatelor de către Comitetul judeţean de iniţiativă, Colegiul
zonal al Camerelor agricole se intâlneşte în prima şedinţă condusă de un reprezentant al
Comitetului Judeţean de Iniţiativă şi alege biroul permanent al Camerei agricole zonale.
(2) Candidaţii pentru birourile permanente ale Camerelor agricole zonale trebuie
săîndeplinească condiţiile prevăzute la alin.(2) al art.9 şi la alin.(3) al art.10 din Legea 283/2010.
(3) Dosarele de candidatură se depun la Comitetul judeţean de iniţiativă cu 5 zile înaintea
datei alegerilor birourilor permanente ale Camerelor agricole zonale.
(4) Dosarele de candidatură vor cuprinde şi un CV cu prezentarea candidatului.
Art.28.-(1) Colegiile Camerelor agricole zonale aleg prin vot secret reprezentantul în
Colegiul Camerei agricole judeţene.
(2) Comitetele judeţene de iniţiativă convoacă membrii Colegiilor Camerelor agricole zonale
şi procedează la alegerea membrilor birourilor permanente ale Colegiilor camerelor agricole
judeţene şi a preşedinţilor.
Art.29.-(1) Comitetele regionale de iniţiativă convoacă membrii birourilor permanente ale
colegiilor Camerelor agricole judeţene şi procedează la alegerea membrilor birourilor permanente
ale Colegiilor Camerelor agricole regionale şi a preşedinţilor.
(2) Comitetul naţional de iniţiativă convoacă membrii birourilor permanente ale Colegiilor
Camerelor agricole regionale şi procedează la alegerea membrilor biroului permanent al Colegiului
camerei agricole naţionale şi a preşedintelui.
Art.30.-(1) Regulamentul cadru al birourilor permanente al Colegiilor camerelor agricole
zonale, judetene, regionale, respectiv naţională, se elaborează de către Colegiul Camerei Agricole
Naţionale, în termen de 30 zile de la constituire.
(2) Prin Regulamentul prevăzut la alin.(1) se stabilesc şi atribuţiile şi remunerarea Comisiei
de cenzori la nivel judeţean şi regional.
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Capitolul IV
Obligaţiile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în organizarea alegerilor
Art.31.- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pune la dispoziţie structura de personal
necesară funcţionării Comitetului naţional de iniţiativăşi a Secretariatul comitetului naţional de
iniţiativă, format din 7 membri, corespunzător numărului de regiuni, cu abilităţi în folosirea
calculatorului şi un jurist.
Art.32.-Ministerul Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale asigură logistica şi spaţiul necesare
desfăşurării activităţii Comitetului National de Initiativa şi secretariatului.

Capitolul V
Atribuţiile camerelor agricole
Art.33.-(1) Camera agricolă zonală avizează scoaterea din circuitul agricol a terenurilor
arondate colegiilor, care trebuie să certifice urmatoarele:
a) nu generează conflicte între arendaşi şi arendatori;
b) amplasamentul următoarei investiţii nu perturbă activitatea cu privire la infrastructura
agricolă de acces în exploataţii;
c) nu se incalcă normele de exploatare a terenului, stabilite prin cererea depusă la A.P.IA.,
cât şi angajamentele care decurg din aceasta;
d) amplasamentul nu blochează derularea proiectelor de comasare a teritoriului, în situaţia
în care există la nivelul comunităţilor locale programe de comasare aprobate;
e) nu se reduc suprafeţele de păşuni şi fâneţe.
(2) Camerele agricole zonale elaborează in condiţiile legii documentaţiile pentru schimbarea
categoriilor de folosinţă a terenurilor.
(3) Camerele agricole zonale elaborează documentaţiile pentru înscrierea in cartea funciara
a terenurilor agricole si forestiere.
(4) Camerele agricole zonale avizeaza taierile de nuci din afara fondului forestier prin
intocmirea proceselor verbale de constatare, care se inainteaza Directiei agricole judetene pentru
obtinerea autorizatiei.
(5) Camerele agricole zonale şi judeţene vor asigura asistenta de specialitate fermierilor si
altor categorii de persoane inscrise in Registrul Fermierilor la APIA pentru depunerea cererilor in
vederea absorbtiei fondurilor comunitare, a plăţilor directe, plăţilor pentru zone defavorizate, plăţilor
compensatorii pentru măsurile de agromediu şi pentru toate formele de sprijin care pot fi acordate,
atat din bugetul Uniunii Europene, cât şi din bugetul naţional şi întocmirea proiectelor din PNDR.
(6) Camerele agricole judeţene coordoneazăşi organizează la nivel judeţean împreună cu
structurile şi instituţiile de cercetare, instituţiile de învatamânt mediu şi superior, cursuri de
specializare, formare şi formare continuă a fermierilor din colegiul arondat, în condiţiile legii.
(7) Camerele agricole zonale, judeţene şi regionale acordă asistenţă, consultanţăşi
elaborează proiecte pentru accesarea rapidă a fondurilor europene, de susţinere a producătorilor
agricoli şi a altor programe de finanţare;
(8) Camerele agricole de la nivel zonal, judeţean, regional şi naţional organizează activităţi
de popularizare şi asistenţă tehnică de specialitate prin înfiinţarea de loturi demonstrative,
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demonstraţii practice, târguri, expoziţii, festivaluri, seminarii, simpozioane, dezbateri, mese rotunde,
vizite şi schimburi de experienţă în ţarăşi străinătate.
(9) Camerele agricole de la nivel, judeţean, regional şi naţional realizează materiale audio –
vizuale, emisiuni radio – tv la nivel judeţean, regional şi naţional.
(10) Camerele agricole judeţene, regionale şi Camera Agricolă Naţională realizează fluxul
informaţional prin editarea, multiplicarea şi distribuirea de materiale informative, reviste, cărţi,
broşuri, pliante, tehnologii de cultură a plantelor şi de creştere a animalelor, proiecte tehnico –
economice şi alte materiale de specialitate.
(11) Camera agricola zonală certifica calitatea de producător agricol.
(12) Normele metodologice de certificare a calităţii de producător agricol se aprobă prin ordin
al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
Art.34.-(1) Colegiile camerelor agricole zonale au obligatia sa transmită birolui tehnic al
Camerei agricole judeţene, in fiecare lună, rapoartele de activitate ale specialiştilor Camerelor
agricole zonale, care vor cuprinde programele repartizate şi realizările efective.
(2) La sfârşitul anului calendaristic, Colegiul camerei agricole judeţene transmite Colegiului
camerei agricole regionale rapoartele anuale de evaluare pentru fiecare specialist in parte, în baza
cărora se stabilesc calificativele pentru fiecare specialist.
(3) În 30 de zile de la constituire, Camerele agricole regionale iniţiază procedurile legale
pentru înfiinţarea si funcţionarea societăţilor comerciale ale Camerelor agricole regionale, cu
sucursale la nivel de judeţşi filiale la nivelul colegiilor zonale.
Capitolul VI
Dispoziţii finale
Art.35.-Finanţarea cheltuielilor ocazionate cu organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
colegiile camerelor agricole zonale se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, prin bugetele Direcţiilor pentru agricultură judeţene.
Art. 36.-Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrată din prezenta hotărâre.
PRIM MINISTRU Emil BOC
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Anexa nr.1

(model)
DECLARAŢIE
de acceptare a candidaturii
Subsemnatul……………………….domiciliat
în…………….…….…strada……………………………..nr………bloc………apart…….
judeţul………………………….,
propus
de
…………………………………………………………………………………………………(*)
de
profesie…………………………………ocupaţia (funcţia deţinută)…………………………declar prin
prezenta că accept să candidez pentru alegerile din data de……………………(**) pentru funcţia de
membru
în
colegiul
camerei
agricole
zonale
din
circumscripţia
electorală…………………..judeţul……………… Declar, de asemenea, pe propria răspundere, că
întrunesc condiţiile prevăzute de lege pentru a candida.
Data…………………………

Semnătura,
………………………………….

(*) Se trece denumirea abreviatăşi desfăşurată a structurii asociative care propune, sau, dupăcaz,
menţiunea de candidat independent
(**) Se trec ziua, luna şi anul când au loc alegerile
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Anexa nr.2

(model)
România

Circumscripţia electorală…………

Judeţul…………………

Secţia de votare nr……………

Localitatea……………………….
LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
pentru alegerea în funcţia de membru în Colegiul camerelor agricole zonale
Nr.
crt
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Semnătura
alegătorului

Numele şi
prenumele
alegătorului

Codul
numeric
personal

Comisia electorală de circumscripţie,

Domiciliul/Reşedinţa
alegătorului

Seria şi numărul
actului de identitate

Comitetul judeţean de iniţiativă, Preşedinte Preşedinte

Pentru cetăţenii Uniunii Europene nu se completează rubrica “ Codul numeric personal” iar la rubrica “
Domiciliul/Reşedinţa alegătorului” se înscrie adresa acestora în România
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Anexa nr.3
MODELUL,
dimensiunile şi condiţiile de tipărire ale buletinului de vot

ROMÂNIA

(1)
(a)

BULETIN DE VOT

(2)
(b)

(a)
(b)

(3)

PENTRU ALEGEREA COLEGIULUI CAMEREI
AGRICOLE ZONALE

(a)
(b)

(4)
(a)
(b)

(5)
(a)
(b)

(6)
(a)
(b)

(7)
(a)
(b)

(8)
(a)
(b)

…………2011 *)
*)

Se înscriu ziua, luna şi anul scrutinului.

NOTE:
a) Se scrie denumirea integrală a entităţii prevăzute la art.9 alin(1) din Legea nr.283/2010, care a propus
candidatul.
b) Se trec numele şi prenumele candidatului.
- Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, câte 8 pe fiecare pagină, distanţa dintre acestea fiind mai
mare decât diametrul ştampilei cu menţiunea "VOTAT".
- Pagina a doua a buletinului de vot (versoul primei coperţi) va rămâne goală, având înscrisă în
subsol doar numerotarea paginii.
-Pe pagina a treia a buletinului de vot se imprimă primele 8 patrulatere cuprinzând candidaturile.
- Pagina a patra a buletinului de vot (versoul paginii 3, pe care sunt înscrise patrulaterele cuprinzând
candidaturile) va rămâne goală, având înscrisă în subsol doar numerotarea paginii.
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-Pe pagina a cincea a buletinului de vot se imprimă următoarele 8 (sau câte este cazul) patrulatere
cuprinzând candidaturile.
-Pagina a şasea a buletinului de vot (versoul paginii 5 pe care sunt înscrise patrulaterele cuprinzând
candidaturile) va rămâne goală, având înscrisă în subsol doar numerotarea paginii,
-în cazul în care există mai mult de 16 candidaturi definitive, acestea se vor înscrie în continuarea
buletinului de vot, pe paginile cu număr impar, paginile cu număr par (verso-ul acestora rămânând
goale şi având înscris doar numărul paginii în subsol.
- Pagina buletinului de vot are formatul A4.
-Penultima pagină a buletinului de vot (versoul coperţii finale) va rămâne goală, având înscrisă în
subsol doar numerotarea paginii.
-Ultima pagină a buletinului de vot (coperta finală) va rămâne goală, pentru aplicarea ştampilei de
control.
-Denumirea integrală a entităţii prevăzute la art.9 alin(1) din Legea nr.283/2010, se tipăreşte cu litere
corp 14 verzale drepte.
-Numele şi prenumele candidatului se tipăresc cu litere corp 14 verzale drepte.
- Paginile buletinului de vot, mai puţin prima copertăşi coperta finală, se numerotează.
-Se numeroteazăşi patrulaterele şi se înscriu în ordinea rezultată din tragerea la sorţi.
-Buletinele de vot se lipesc sau se capsează.
-Dacă, având în vedere pasul tipografic şi numărul candidaturilor rămase definitive, nu se pot tipări
toate paginile buletinului de vot, paginile aflate la finalul buletinului de vot vor rămâne goale, fiind doar
numerotate.
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Anexa nr.4
MODELUL
ştampilei de control a secţiei de votare

NOTE:
Ştampila se confecţionează prin grija direcţiilor pentru agricultură judeţene
Dimensiunea ştampilei se stabileşte astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.
Tuşul pentru ştampilă va fi de culoare albastră.
*) Se înscrie denumirea judeţului.
**) Se înscrie numărul circumscripţiei electorale
***) Se înscrie numărul secţiei de votare.

MODELUL
ştampilei cu menţiunea " votat “

NOTE:
Ştampila se confecţionează prin grija direcţiilor pentru agricultură judeţene
Diametrul ştampilei este de 18 mm.
Tuşul pentru ştampilă va fi de culoare albastră.
*)
Se va înscrie numărul secţiei de votare.
**)
Se va înscrie AB pentru Alba; AR pentru Arad; AG pentru Argeş; BC pentru Bacău; BH pentru Bihor; BN pentru BistriţaNăsăud; BT pentru Botoşani; BV pentru Braşov; BR pentru Brăila; BZ pentru Buzău; CS pentru Caraş-Severin; CL pentru
Călăraşi; CJ pentru Cluj; CT pentru Constanţa; CV pentru Covasna; DB pentru Dâmboviţa; DJ pentru Dolj; GL pentru Galaţi;
GR pentru Giurgiu; GJ pentru Gorj; HR pentru Harghita; HD pentru Hunedoara; IL pentru Ialomiţa; IS pentru Iaşi; IF pentru
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lfov; MM pentru Maramureş; MH pentru Mehedinţi; MS pentru Mureş; NT pentru Neamţ; OT pentru Olt; PH pentru Prahova;
SM pentru Satu Mare; SJ pentru Sălaj; SB pentru Sibiu; SV pentru Suceava; TR pentru Teleorman; TM pentru Timiş; TL
pentru Tulcea; VS pentru Vaslui; VL pentru Vâlcea; VN pentru Vrancea;
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Anexa nr.5

(model)

CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ ZONALĂ Nr……………..
COLEGIUL CAMEREI AGRICOLE ZONALE Nr………………
SECŢIA DE VOTARE Nr…………
Localitatea…………………
Str…………………………..nr……
Judeţul………………….
PROCES –VERBAL
privind stabilirea rezultatului votării la alegerile pentru Colegiul Camerei agricole zonale în
Circumscripţia Electorală …………………..din data de ……………….
a numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală permanentă
(pct. a mai mare sau egal cu pct. b)
numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copia de
b pe lista electorală permanentă
c numărul total al voturilor valabil exprimate
(pct. c mai mic sau egal cu pct. b-pct. d)
numărul voturilor nule
d
e numărul buletinelor de vot primite (pct. e mai mare sau egal cu pct. c+pct. d+
pct. f)
f

numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate
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g. numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare candidat
Nr.
crt.
1.

Numele
şi prenumele candidatului

Denumirea structurii
asociative prevăzute la art.9
alin(1) din Legea nr.283/2010
care l-a propus

Număr
voturi
valabil
exprimate
obţinute

2.
3.
4.
5.

..

h. numărul voturilor contestate:
i. numărul ştampilelor cu menţiunea "votat":
j. expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestaţiilor, modul de soluţionare a acestora
k. starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării
Biroul electoral al secţiei de votare

Preşedinte

Locţiitor

Numele şi prenumele

Semnătura

………………………….

……………..

Numele şi prenumele
………………………….

Semnătura
……………..

Ştampila
secţiei de votare

Membrii Biroului electoral al secţiei de votare
Numele şi prenumele

Semnătura

1………………………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………………………..
3………………………………………………………………………………………………………………..
4………………………………………………………………………………………………………………..
5………………………………………………………………………………………………………………..
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Anexa nr.6

(model)
CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ ZONALĂ Nr……………..
COLEGIUL CAMEREI AGRICOLE ZONALE Nr………………
PROCES –VERBAL
privind centralizarea voturilor şi constatarea rezultatului votării la alegerile pentru Colegiul
Camerei agricole zonale în Circumscripţia Electorală …………..din data de ……………….
a

numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale
permanente
(pct. a mai mare sau egal cu pct. b)
b numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele
electorale din circumscripţia electorală zonală
c

numărul total al voturilor valabil exprimate
(pct. c mai mic sau egal cu pct. b-pct. d)

numărul voturilor nule
d
e numărul buletinelor de vot primate
(pct. e mai mare sau egal cu pct. c+pct. d+ pct. f)
numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate

f

g. numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare candidat
Nr. Numele şi prenumele
crt. candidatului
1.

Denumirea structurii
asociative prevăzute la art.9
alin(1) din Legea nr.283/2010
care l-a propus

2.
3.
4.
5.

..

h. numele şi prenumele candidaţilor declaraţi câştigători
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Număr
voturi
valabil
exprimate
obţinute

Nr. Numele şi prenumele
crt. candidatului
1.

Denumirea structurii
asociative prevăzute la art.9
alin(1) din Legea nr.283/2010
care l-a propus

Număr
voturi
valabil
exprimate
obţinute

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

i. expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestaţiilor, modul de soluţionare a acestora Comisia
electorală de circumscripţie
Preşedinte

Numele şi prenumele
……………………….

Semnătura
……………..

Vicepreşedinte

Numele şi prenumele

Semnătura

Membri

………………………….

Ştampila

……………..

Numele şi prenumele

Semnătura

1………………………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………………………..
3………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
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Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.283/2010
privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
Secţiunea 2 Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei
Legea nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură,
actuale
silvicultură şi dezvoltare rurală răspunde cerinţelor de
descentralizare, profesionalizare şi autonomie a activităţilor
din agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. Acest act
normativ produce efecte în prezent, prin dispoziţii
referitoare la termene calendaristice pentru organizarea
unor structuri instituţionale, precum şi la desfăşurarea
efectivă a proceselor de infiinţare şi funcţionare a camerelor
agricole la nivel zonal, judeţean, regional şi naţional.
Astfel, potrivit alin(1) al art.32 din Legea nr.283/2010
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 Naţional de Iniţiativă, prin
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Comitetul Naţional de Iniţiativă, numit prin HG nr.263 din 20
martie 2011, s-a reunit începând cu data de 30 martie 2011
pentru a elabora şi propune normele metodologice de
aplicare a Legii nr.283/2010.
Propunerea legislativă a fost înaintată la Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin adresa Comitetului
Naţional de Iniţiativă nr.11 din data de 2 mai 2011.
2. Schimbări preconizate

Proiectul de act normativ asigură cadrul juridic necesar
aplicării prevederilor legale privind organizarea alegerilor
pentru colegiile camerelor agricole zonale, organizarea şi
înfiinţarea camerelor agricole la nivel judeţean, regional şi
naţional, atribuţiile acestor camere.
Adoptarea normelor metodologice permite desfăşurarea în
continuare a acţiunilor stabilite de lege privind camerele
pentru agricultură
3. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea 3 Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul
Aplicarea măsurilor prevăzute de proiectul de act normativ
macroeconomic
va permite organizarea alegerilor pentru camerele agricole
zonale şi constituirea camerelor agricole la nivel judeţean,
regional şi naţional
11. Impactul asupra
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
mediului concurenţial şi
domeniului ajutoarelor de
stat
2. Impactul asupra
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
mediului de afaceri
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3. Impactul social

Dezvoltarea de proiecte investiţionale în spaţiul rural
asigură crearea de noi locuri de muncă, în cadrul noilor
structuri care se vor forma
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4. Impactul asupra
mediului
5. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea 4 Impactul financiar asupra bugetului general consolidat
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Secţiunea 5 Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
necesare pentru aplicarea
prevederilor proiectului de
act normativ:
a) acte normative în
vigoare ce vor fi modificate
sau abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a
proiectului de act
normativ;
b) acte normative ce
urmează a fi elaborate în
vederea implementării
noilor dispoziţii.
2. Conformitatea
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
proiectului de act normativ
cu legislaţia comunitară în
cazul proiectelor ce
transpun prevederi
comunitare
3.Măsuri normative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
necesare aplicării directe a
actelor normative
comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Justiţie a Uniunii Europene
5. Alte acte normative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
şi/sau documente
internaţionale din care
decurg angajamente
6. Alte informaţii
Proiectul de act normativ nu contravine dispoziţiilor
Convenţiei europene a drepturilor omului şi ale
protocoalelor adiţionale la aceasta, ratificate de România,
precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului
Secţiunea 6 Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

22

1. Informaţii privind
procesul de consultare cu
organizaţii
neguvernamentale,
institute de cercetare şi
alte organisme implicate
2.Fundamentarea alegerii
organizaţiilor cu care a
avut loc consultarea,
precum şi a modului în
care activitatea acestor
organizaţii este legată de
obiectul proiectului de act
normativ
3. Consultările organizate
cu autorităţile
administraţiei publice
locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ
are ca obiect activităţi ale
acestor autorităţi, în
condiţiile Hotărârii
Guvernului nr.521/2005
privind procedura de
consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor
administraţiei publice
locale la elaborarea
proiectelor de acte
normative
4. Consultările desfăşurate
în cadrul consiliilor
interministeriale, în
conformitate cu
prevederile Hotărârii
Guvernului nr.750/2005
privind constituirea
consiliilor interministeriale
Permanente
5. Informaţii privind
avizarea de către:
a)Consiliul Legislativ
b)Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării
c)Consiliul Economic şi
Social
d)Consiliul Concurenţei
e)Curtea de Conturi
6. Alte informaţii

Proiectul de act normativ a fost elaborat, analizat şi supus
aprobării în cadrul sedinţelor Comitetului Naţional de
Iniţiativă pentru camerele agricole

În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au
fost consultate structurile parteneriale reprezentative
membri ai Comitetului naţuional de Iniţiativă, precum şi
structurile organizate la nivel judeţean

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Proiectul de act normativ va fi transmis spre avizare
Consiliului Legislativ

Nu este cazul
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Secţiunea 7 Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii
În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au
civile cu privire la
fost îndeplinite procedurile prevăzute de Legea
necesitatea elaborării
nr.52/2003 privind transparenţa decizională. Acţiunea de
proiectului de act normativ informare se face prin afişarea pe site-ul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, www.madr.ro.
2.Informarea societăţii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
civile cu privire la
eventualul impact asupra
mediului în urma
implementării proiectului
de act normativ, precum şi
efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice
3. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea 8 Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în
Implementarea măsurilor cuprinse în acest proiect de act
aplicare a proiectului de
normativ se realizează de către Ministerul Agriculturii şi
act normativ de către
Dezvoltării Rurale, prin structurile subordonate teritoriale,
autorităţile administraţiei
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv
publice centrale şi /sau
Direcţiile pentru Agricultură Judeţene.
locale – înfiinţarea unor noi
organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor
existente
2. Alte informaţii
Nu este cazul
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Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de hotărâre a Guvernului, pe care îl
supunem spre adoptare.

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Valeriu TABĂRĂ

AVIZĂM FAVORABIL

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI ŞI
INTERNELOR

Gheorghe IALOMIŢIANU

Constantin Traian IGAŞ

MINISTRUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

MINISTRUL JUSTIŢIEI

László BORBÉLY

Cătălin Marian PREDOIU
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