PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
privind unele măsuri pentru stimularea comasării terenurilor agricole
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Capitolul I
Dispoziţii generale
Art.1.-(1) Prezenta lege reglementează cadrul juridic necesar aplicării schemei de
ajutor de stat pentru stimularea comasării terenurilor agricole situate în extravilan, în vederea
creşterii competitivităţii sectorului agricol;
(2) Schema de ajutor de stat pentru stimularea comasării terenurilor agricole situate în
extravilan constă în aplicarea următoarelor măsuri:
a) acordarea unei prime pentru cedarea exploataţiei;
b) susţinerea cheltuielilor aferente serviciilor notariale şi a serviciilor de cadastru şi publicitate
imobiliară.
c) garantarea creditelor contractate pentru cumpărarea terenurilor
(3) Schema de ajutor de stat prevăzută de prezenta lege se implementează cu
respectarea prevederilor Liniilor directoare comunitare privind acordarea ajutoarele în
agricultură şi silvicultură în perioada 2007-2013, ale Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al
Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din
Fondul European pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), ale Regulamentului (CE) nr.
1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) precum și ale
Comunicării Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de
stat sub formă de garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02.
Art.2. Măsurile prevăzute la art.1 alin(2) lit.b) şi c) se aplică, după caz, numai pentru
terenurile agricole aflate sub incidenţa măsurii prevăzute la art.1 alin(2) lit.a).
Art.3. În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea
semnificaţie:
a) agricultor- persoană fizică sau persoană fizică autorizată care deţine o exploataţie şi
desfăşoară activităţi agricole;
b) cedent - agricultor sau proprietar de teren agricol, care cedează exploataţia pe care o
deţine unui cesionar şi beneficiază de prevederile art.1 alin(2) lit.a) şi b);
c) cesionar- persoană fizică/persoană fizică autorizată/persoană juridică, care cumpără sau
arendează suprafeţe de teren de la cedent, în scopul creşterii şi comasării suprafeţelor de
teren agricol în exploataţii agricole viabile economic şi beneficiază de prevederile art.1 alin(2)
lit.c);
d) cedarea exploataţiei - arendarea sau înstrăinarea suprafeţelor de teren agricol ce compun
exploataţia, în totalitate sau în parte;
e) servicii notariale – operaţiunile şi cheltuielile pentru prima înregistrare a terenurilor
agricole;
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f) servicii de cadastru şi publicitate imobiliară – activităţile şi operaţiunile desfăşurate de către
Oficiile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în cazul
înstrăinării sau arendării terenurilor agricole în condiţiile prezentei legi.
Capitolul II
Acordarea primei pentru cedarea exploataţiei
Art.4 Măsurile prevăzute de prezenta lege se aplică următoarelor categorii de
beneficiari:
a) persoane fizice
b) persoane fizice înregistrate şi autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare.
c) persoane juridice
Art.5.-(1) Cedenţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de
eligibilitate:
a) au vârsta de cel puţin 55 de ani şi sunt cu cel mult 10 ani mai tineri decât vârsta normală
de pensionare la data cedării;
b) încetează definitiv orice activitate agricolă cu caracter comercial pe exploataţia cedată;
c) în cazul agricultorilor, desfăşoară activităţi agricole timp de 10 ani anteriori cedării;
d) cedează exploataţiile pe care le deţin situate în extravilan, pe care le arendează sau le
înstrăinează prin acte între vii, total sau parţial;
e) sunt încadraţi în sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, la data cedării;
f) la momentul cedării, terenurile nu fac parte din exploataţii comasate prin contracte de
arendă sau alte contracte legale.
(2) Prin excepţie de la prevederile lit.c) a alin(1), cedent eligibil la acordarea primei
pentru cedare este şi persoana pensionată pe caz de boală, gradele I şi II, indiferent de
vârstă, care îşi dovedeşte incapacitatea de a munci cu decizia de la comisia de expertiză
medicală.
(3) Dovada înstrăinării se face prin actul de înstrăinare încheiat în forma autentică, iar
dovada arendării se face prin contractul de arendă încheiat în condiţiile legii.
(4) În cazul proprietăţii comune, calitatea de cedent eligibil se poate stabili şi în baza
declaraţiei autentice notariale, referitoare la întinderea cotei-părţi, dată de comun acord de
toţi coproprietarii.
Art.6.-(1) Cesionarii pot prelua exploataţii de la cedenţi, prin arendare sau cumpărare,
în următoarele situaţii:
a) cesionarii sunt persoane fizice sau persoane fizice înregistrate şi autorizate în conformitate
cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 şi îndeplinesc condiţiile de la
Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală, sau
b) cesionarii sunt persoane fizice sau persoane fizice înregistrate şi autorizate în conformitate
cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu vârsta mai mică de 50 de
ani, care desfăşoară activităţi agricole, sau
c) cesionarii sunt persoane juridice care desfăşoară activităţi agricole, sau
d) Agenţia Domeniilor Statului, în scopul şi condiţiile stabilite prin Legea nr.268/2001 privind
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare.
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(2) Cesionarii persoane fizice au obligaţia ca în termen de 365 de zile de la data
preluării exploataţiei de la cedenţi, prin arendare sau cumpărare, să îndeplinească condiţiile
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.44/2008, sau să devină persoană juridică.
Art.7. Se interzice scoaterea din circuitul agricol a terenurilor cedate în condiţiile
prezentei legi, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data expirării contractului de arendă,
respectiv 10 ani de la data înstrăinării.
Art.8-(1) Primele pentru cedare se acordă cedenţilor o singură dată în cazul cedării
prin înstrăinare, sau timp de maxim 15 ani de la data cedării prin arendare, dar nu mai mult
de data împlinirii vârstei de 70 de ani de către cedent.
(2) În cazul cedării exploataţiei prin înstrăinare, prima se acordă numai pentru prima
vânzare a suprafeţelor de teren agricol în cauză.
Art.9.-(1) Cuantumul primei pentru cedare care se acordă cedenţilor este următorul:
a) în cazul cedării exploataţiei prin arendare, 30 euro/ha/an pentru perioada de arendare de 5
ani, 50 euro/ha/an pentru perioada de arendare de 10 ani, respectiv 100 euro/ha/an pentru
perioada de arendare de minim15 ani;
b) în cazul cedării exploataţiei prin înstrăinare, 200 euro/ha
(2) Plata primei pentru cedare se face în lei, la cursul de schimb leu-euro, publicat de
Banca Naţională a României la data plâţii.
(3) Plata primei pentru cedare se face anual, în primul semestru al anului următor celui
pentru care aceasta este datorată.
(4) Acordarea primelor de cedare prin arendare încetează de drept în cazul în care
contractele de arendare încheiate între cedent şi cesionar sunt denunţate înainte de
termenele stabilite.
(5) Dacă denunţarea contractului de arendă se face din culpa cedentului, acesta
restituie în totalitate sumele primite până la data denunţării, ca primă pentru cedarea
exploataţiei.
(6) În cazul decesului cedentului, moştenitorii încasează prima pentru cedare datorată
anului calendaristic în care s-a produs decesul, pe baza actelor doveditoare a calităţii de
moştenitor şi a certificatului de deces al cedentului.
Art.10.-(1) Măsurile prevăzute la art.1 alin(2) lit.a) şi b) se aplică pentru terenuri
agricole de maxim 50 hectare inclusiv / cedent.
(2) Pentru suprafeţe mai mici de 1 ha, prima pentru cedare se reduce proporţional cu
suprafaţa arendată sau înstrăinată.
Art.11. Dispoziţiile prezentului capitol nu se aplică în cazul suprafeţelor de teren
agricol pentru care se acordă rentă viageră agricolă în conformitate cu prevederile titlului XI
„Renta viageră agricolă„ din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul III
Susţinerea cheltuielilor aferente serviciilor notariale şi a serviciilor de cadastru şi
publicitate imobiliară
Art. 12.-(1) Cedenţii care arendează sau înstrăinează terenuri agricole, beneficiază
după caz, de o primă pentru servicii notariale şi de cadastru care reprezintă 100% din tarifele
percepute pentru aceste servicii.
(2) Măsurile prevăzute la art.1 alin(2) lit.b). sunt incluse în Programul naţional de
înregistrare a proprietăţilor imobiliare, care se realizează pe baza planului multianual propus
de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi aprobat de Guvern.
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Art.13. Finanţarea cheltuielilor privind realizarea Programului se asigură de la bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi se aprobă într-un program,
anexă la bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Capitolul IV
Garantarea creditelor contractate pentru cumpărarea terenurilor
Art.14. Cesionarii care preiau prin cumpărare terenuri agricole de la cedenţi, pot
angaja credite în acest scop de la instituţiile de credit definite potrivit prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările
ulterioare şi/sau de la instituţiile financiare nebancare în condiţiile prevăzute de Legea
nr.93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu respectarea legislaţiei menţionate şi a
normelor proprii de creditare.
Art.15.-(1) Creditele bancare acordate cesionarilor de către instituţiile finanţatoare vor
fi garantate cu terenurile achiziţionate.
(2) Creditele bancare pot fi garantate şi prin alte garanţii agreate de instituţiile de credit
şi/sau instituţiile financiare nebancare, precum şi de fonduri de garantare în condiţiile
prevăzute de Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE
privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. 2008/C155/02.
Capitolul V
Dispoziţii finale
Art.16. Resursele financiare necesare pentru plata primei pentru cedarea exploataţiei,
precum şi pentru garantarea creditelor contractate pentru cumpărarea terenurilor, se asigură
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar cele
pentru susţinerea cheltuielilor aferente serviciilor notariale şi a celor aferente serviciilor de
cadastru şi publicitate imobiliară, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Administraţiei şi Internelor.
Art.17. Implementarea măsurilor cuprinse în prezenta lege se realizează de către
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură şi de către Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Agenţia Naţională de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Art.18.-(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor elaborează normele
metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(2) Suma totală alocată măsurilor prevăzute la art.1 alin(2) lit.a) şi c), se aprobă anual
prin hotărâre a Guvernului.
Art.19. Prezenta lege intră în vigoare la data comunicării deciziei Comisiei Europene
de autorizare a acordării ajutorului de stat.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.75 şi
ale art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

ALMA ROBERTA ANASTASE

DAN MIRCEA GEOANĂ

4

EXPUNERE DE MOTIVE
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
LEGE privind unele măsuri pentru stimularea comasării terenurilor agricole
Secţiunea 2 Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei
În România se înregistrează un dezechilibru structural prin
existenţa unui număr foarte mare de ferme mici în paralel
actuale
cu fermele foarte mari.
Totodată, dinamica ponderii populaţiei ocupate în
agricultură din totalul populaţiei active arată o tendinţă de
scădere treptată a acesteia. La sfârşitul anului 2008, dintrun total al populaţiei civile ocupate de 8,75 milioane
persoane, în agricultură, vânătoare silvicultură activau 2,42
milioane persoane
Pe grupe de vârstă, se constată o îmbătrânire a forţei de
muncă din această ramură. Astfel, peste jumătate din
aceasta aparţine grupelor de vârstă de peste 45 de ani iar
ponderea populației ocupată în agricultură cu vârsta peste
55 de ani este în creștere.
Circa 60% din fermierii eligibili pentru plata pe suprafaţă au
peste 60 de ani. Fermierii cu vârsta de peste 60 ani deţin
circa 25% din suprafaţa eligibilă
Conform Anuarului statistic al României 2009, 3913 mii
exploataţii agricole individuale, respectiv 17,7 mii exploataţii
cu personalitate juridică, utilizează 65,2%, respectiv 34,8 %
din suprafaţa agricolă
Aceste dezechilibre influenţează negativ agricultura din ţara
noastră şi competitivitatea acesteia.
Din prelucrarea datelor referitoare la plăţile unice pe
suprafaţă acordate pentru anul 2010, fermele cu suprafeţe
între 1-10 ha au reprezentat 93,5% din totalul fermelor şi
au exploatat 32,3% din suprafaţa eligibilă pentru platile
directe pe suprafata, fermele între 10-100 ha au reprezentat
5,4% din totalul fermelor şi au exploatat 15,5% din
suprafaţa eligibilă iar fermele de peste 100 ha au
reprezentat 1,1% din totalul fermelor şi au exploatat 52,2%
din suprafaţa eligibilă.
Din aceste considerente, majoritatea fermelor mici din
România au şanse scăzute de a deveni competitive şi
orientate spre piaţă.
Proiectul de lege propune o schemă de ajutor de stat
2. Schimbări preconizate
pentru stimularea comasării terenurilor agricole situate în
extravilan, în vederea creşterii competitivităţii sectorului
agricol;
Schema de ajutor de stat constă în aplicarea următoarelor
măsuri:
a) acordarea unei prime pentru cedarea exploataţiei;
b) susţinerea cheltuielilor aferente serviciilor notariale şi
serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară.
c) garantarea creditelor contractate pentru cumpărarea
terenurilor
De măsurile prevăzute de prezentul proiect de lege
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beneficiază cedenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii de eligibilitate:
a) au vârsta de cel puţin 55 de ani şi sunt cu cel mult 10 ani
mai tineri decât vârsta normală de pensionare la data
cedării;
b) încetează definitiv orice activitate agricolă cu caracter
comercial pe exploataţia cedată;
c) în cazul agricultorilor, au practicat agricultura timp de 10
ani anteriori cedării;
d) cedează exploataţiile pe care le deţin situate în
extravilan, pe care le arendează sau le înstrăinează prin
acte între vii, total sau parţial;
e) sunt încadraţi în sistemul de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale, la data cedării;
f) la momentul cedării, terenurile nu fac parte din exploataţii
comasate prin contracte de arendă sau alte contracte
legale.
Cesionarii preiau exploataţii de la cedenţi, prin arendare
sau cumpărare, în următoarele situaţii:
a) cesionarii succed cedenţilor, sunt persoane fizice sau
persoane fizice înregistrate şi autorizate în conformitate cu
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008
şi îndeplinesc condiţiile de la Măsura 112 – Instalarea
tinerilor fermieri din cadrul Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală, sau
b) cesionarii sunt persoane fizice sau persoane fizice
înregistrate şi autorizate în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu vârsta
mai mică de 50 de ani, care desfăşoară activităţi agricole,
sau
c) cesionarii sunt persoane juridice care desfăşoară
activităţi agricole, sau
d) Agenţia Domeniilor Statului, în scopul şi condiţiile
stabilite prin Legea nr.268/2001 privind privatizarea
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă
şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi
completările ulterioare;
Cuantumul primei pentru cedare care se acordă cedenţilor
este următorul:
a) în cazul cedării exploataţiei prin arendare, 30 euro/ha/an
pentru perioada de arendare de 5 ani, 50 euro/ha/an pentru
perioada de arendare de 10 ani, respectiv 100 euro/ha/an
pentru perioada de arendare de minim15 ani;
b) în cazul cedării exploataţiei prin înstrăinare, 200 euro/ha
Cedenţii care arendează sau înstrăinează terenuri agricole,
beneficiază după caz, de servicii notariale şi de cadastru
subvenţionate prin Programul naţional de înregistrare a
proprietăţilor imobiliare, care se realizează pe baza planului
multianual propus de Agenţia Naţională de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară şi aprobat de Guvern.
Cesionarii care preiau prin cumpărare exploataţii de la
cedenţi, pot angaja credite în acest scop de la instituţiile de
credit
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Creditele bancare acordate cesionarilor de către instituţiile
finanţatoare vor fi garantate cu terenurile achiziţionate.
Creditele bancare pot fi garantate şi prin alte garanţii
agreate de instituţiile de credit şi/sau instituţiile financiare
nebancare, precum şi de fonduri de garantare.
Nu este cazul
3. Alte informaţii
Secţiunea 3 Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
Aplicarea măsurilor prevăzute de proiectul de act normativ
1. Impactul
va avea ca rezultat comasarea terenurilor agricole şi
macroeconomic
stimularea concentrării suprafeţelor în ferme comerciale
viabile, orientate spre piaţă
1
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
1 . Impactul asupra
mediului concurenţial şi
domeniului ajutoarelor de
stat
Sunt create oportunităţi de dezvoltare a mediului de afaceri
2. Impactul asupra
prin creşterea competitivităţii activităţilor agricole
mediului de afaceri
3. Impactul social
Dezvoltarea activităţilor în spaţiul rural asigură crearea de
noi locuri de muncă. Totodată, se crează oportunităţi pentru
inlocuirea forţei de muncă îmbătrânită şi asigurarea pentru
aceasta, a unor venituri suplimentare pe perioada retragerii
din activitate.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Impactul asupra
mediului
Nu este cazul
5. Impactul asupra
drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului
Secţiunea 4 Impactul financiar asupra bugetului general consolidat
Resursele financiare anuale necesare pentru plata primei pentru cedarea exploataţiei se
asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar
cele pentru susţinerea cheltuielilor aferente serviciilor notariale şi a celor aferente
serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară, se asigură de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Secţiunea 5 Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
b) Hotărâre a Guvernului prin care se aprobă normele
1. Măsuri normative
metodologice de aplicare a legii
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.
Proiectul de lege se implementează cu respectarea
2. Conformitatea
proiectului de act normativ prevederilor Liniilor directoare comunitare privind
cu legislaţia comunitară în acordarea ajutoarele în agricultură şi silvicultură în
perioada 2007-2013, ale Regulamentului (CE) nr.
cazul proiectelor ce
1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind
transpun prevederi
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comunitare

3.Măsuri normative
necesare aplicării directe a
actelor normative
comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene
5. Alte acte normative
şi/sau documente
internaţionale din care
decurg angajamente
6. Alte informaţii

sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul
European pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), ale
Regulamentului (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15
decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind
sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)
precum și ale Comunicării Comisiei cu privire la aplicarea
art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub
formă de garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. 2008/C155/02.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

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
În procesul de elaborare, proiectul de act normativ a fost
1. Informaţii privind
transmis spre consultare structurilor parteneriale
procesul de consultare cu
profesionale şi patronale reprezentative
organizaţii
neguvernamentale,
institute de cercetare şi
alte organisme implicate
Au fost consultate organismele asociative profesionale şi
2.Fundamentarea alegerii
interprofesionale reprezentative interesate
organizaţiilor cu care a
avut loc consultarea,
precum şi a modului în
care
activitatea acestor
organizaţii este legată de
obiectul proiectului de act
normativ
În conformitate cu prevederile HG nr.521/2005, Ministerul
3. Consultările organizate
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite proiectul de act
cu autorităţile
normativ spre consultare şi punct de vedere următoarelor
administraţiei publice
structuri asociative ale administraţiei publice locale:
locale, în situaţia în care
Asociaţia Comunelor din România, Asociaţia Oraşelor din
proiectul de act normativ
România, Asociaţia Municipiilor din România, Uniunea
are ca obiect activităţi ale
Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Federaţia
acestor autorităţi, în
Autorităţilor Locale din România.
condiţiile Hotărârii
Guvernului nr.521/2005
privind procedura de
consultare a structurilor
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asociative ale autorităţilor
administraţiei publice
locale la elaborarea
proiectelor de acte
normative
4. Consultările desfăşurate Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
în cadrul consiliilor
interministeriale, în
conformitate cu
prevederile Hotărârii
Guvernului nr.750/2005
privind constituirea
consiliilor interministeriale
Permanente
Proiectul de act normativ va fi transmis spre avizare
5. Informaţii privind
Consiliului Legislativ
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
Nu este cazul
6. Alte informaţii
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
fost îndeplinite procedurile prevăzute de Legea
civile cu privire la
nr.52/2003 privind transparenţa decizională.
necesitatea elaborării
proiectului de act normativ Acţiunea de informare se face prin afişarea pe site-ul
Ministerului
Agriculturii
şi
Dezvoltării
Rurale,
www.madr.ro.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2.Informarea societăţii
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
Nu este cazul
3. Alte informaţii
Secţiunea 8 Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în
aplicare a proiectului de
act normativ de către
autorităţile administraţiei
publice centrale şi /sau
locale – înfiinţarea unor noi
organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor
existente
Nu este cazul
2. Alte informaţii
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Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de Lege, 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
DEPARTAMENTULUI PENTRU AFACERI
EUROPENE

MINISTRUL JUSTIŢIEI

Bogdan MĂNOIU

Cătălin Marian PREDOIU

6

