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Primele alegeri se vor organiza în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a legii
Normele de aplicare vor fi elaborate în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii și se aprobă prin HG
Data se stabilește prin Ordin al Ministrului cu cel puțin 60 de zile înainte
Mandatul celor aleși este de 4 ani. Mandatul dupa primele alegeri este de 2 ani

GENERALITĂȚI
 Camerele agricole sunt instituții de utilitate publică, non-profit, cu personalitate juridică
 Scopul înființării Camerelor agricole : Reprezentarea, promovarea și ocrotirea intereselor agriculturii, zootehniei și
silviculturii, împreună cu ramurile lor precum și contribuția la sporirea producției tuturor ramurilor - « domenii ale
agriculturii și conexe »
 Camerele agricole au un rol consultativ fiind principalul interlocutor al administrației și al instituțiilor administrației
centrale și locale pe domenii specifice de competență
 Alegerile se organizează pe colegii la nivel zonal, județean, regional și național
 Va rezulta o rețea națională de structuri autonome care promovează interesul public general prin acțiune la nivel
local și prin integrarea specificului local în politicile agricole
 Camerele agricole pot înființa societăți comerciale
 Pentru înființarea și funcționarea Camerelor agricole vor conlucra : Guvernul, Autoritățile publice centrale și locale,
Asociații profesionale, Cooperative, Sindicate, Patronate
ATRIBUȚIILE CAMERELOR AGRICOLE


La nivel zonal
a) avizează scoaterea din circuitul agricol a terenurilor arondate colegiilor
b) elaborează documențaliile pentru schimbarea categoriilor de folosință a terenurilor
c) elaborează documențaliile pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole și forestiere
d) avizează tăierile de nuci din afara fondului forestier
e) avizează tăierile din plantațiile din afara fondului forestier
f) sprijină fermierii înscriși în registrul Agenției de plăți și lntervenție pentru Agricultură în vederea absorbției
fondurilor, plății directe, plății pentru zone defavorizate, plății compensatorii pentru măsurile de agromediu și pentru
toate formele de sprijin care pot fi acordate, atât din bugetul Uniunii Europene, cât și din bugetul național
g) organizează, împreună cu structurile și instituțiile de cercetare, instituțiile de învațământ mediu și superior
cursuri de specializare, formare și formare continuă a fermierilor din colegiul arondat
h) asigură asistență de specialitate cu privire la aplicarea tehnologiilor în fermele arondate colegiului
i) asigură asistență de specialitate fermierilor care doresc să își dezvolte programe de investiții noi și modernizare
j) reprezintă interesele colegiului zonal în relațiile cu reprezentanții consiliilor locale și primăriilor arondate
k) certifică calitatea de producător agricol

 La nivel județean
a) asigură asistență juridică de specialitate colegiilor zonale ale camerelor agricole zonale, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările
ulterioare, și ale Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările
și completările ulterioare
b) elaborează programul de achiziții publice și asigură logistica necesară desfășurării activității colegiilor zonale ale
camerelor agricole zonale
c) angajează personalul de specialitate și îl repartizează colegiilor zonale ale camerei agricole
d) pune în aplicare deciziile biroului permanent al colegiului județean al camerelor agricole județene cu privire la
angajarea, promovarea, sancționarea și încetarea raporturilor de muncă ale specialiștilor din colegiile zonale și din
colegiile județene
e) reprezintă interesele colegiului județean al camerei agricole județene și ale colegiilor zonale în relațiile cu
colegiul regional
f) reprezintă interesele camerei agricole județene în relația cu instituțiile județene, cu instituțiile deconcentrate și
descentralizate ale ministerelor în teritoriu și ale consiliului județean
g) încheie contracte de prestări de servicii cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
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ORGANIZAREA ALEGERILOR
 În 10 zile de la data intrării în vigoare a legii se înființează Comitetul Național de Inițiativă (CNI), prin Hotărâre de
Guvern
 CNI este compus din 21 de membri :
Forme asociative din agricultură - 7
MADR - 4
MAI -1
Ministerul Mediului și Pădurilor -1
Deputați -5
Senatori -3
 Președintele CNI este un membru al Parlamentului
 La nivel județean Comitetul Județean de Initiațivă (CJI) se înființează prin hotărâre a CNI, este constituit din 7
membri :
DADR - 1
Inspectoratul teritorial de regim silvic și de vânătoare - 1
MAI - 1
APIA -1
Forme asociative din agricultură - 3
 La nivel regional Comitetul Regional de Inițiativă (CRI) este format, prin hotărârea CNI, din președinții CJI.
 CJI, CRI și CNI se dizolvă după validarea alegerilor. Atribuțiile lor vor fi preluate de Colegiile Camerelor Agricole
județene și regionale și național
 Atribuțiile CJI :
o Desemnează membrii, președintele și vicepreședintele Comisiei Electorale Locale
o Urmărește respectarea legii în circumscripțiile zonale
o Verifică toate listele electorale
o Tipărește și distribuie Comisiilor electorale locale buletinele de vot și ștampilele
o Rezolvă sesizările și contestațiile privind birourile electorale ale secțiilor de votare
o Publică date referitoare la alegeri și stabilește rezultatele alegerilor
SISTEMUL ALEGERILOR
 Are drept de vot orice cetățean român sau din Uniunea Europeană, rezident în România, care desfașoară activități
cu profil agricol sau asimilat și îndeplinește cel puțin una din condițiile :
1. Este agricultor, silvicultor sau crescător de animale și se găsește în baza de date la APIA sau la ocoale
silvice private
2. Este membru în asociații profesionale, sindicate și patronate din agricultură sau din domeniile conexe.
 Fiecare alegător are dreptul la un singur vot
 Se votează în baza actului de identitate valabil
 Se votează numai în localitatea arondată secței de votare din Colegiul Zonal în care alegătorul își are activitatea
specifică
 Va exista un singur tur de scrutin
 Candidații pentru Colegiul zonal al Camerei agricole zonale trebuie să îndeplinească cumulativ 2 condiții :
1. Să fie propuși pe lista colegiului de către:
• Asociații din domeniul agricol și silvic din județ și grupuri de producători recunoscute de MADR
• Patronate din domeniul agricol și conex
• Sindicate din domeniul agricol și conex
• Cooperative agricole
• Reprezentanți ai proprietarilor de păduri și ai composesoratelor
• Colegiul medicilor veterinari
• Instituții de învățământ și de cercetare agricolă
• Fermieri înscriși la APIA
2. Să depună o listă cu minim 50 de susținători, alegători înscriși pe liste electorale
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 Un alegător poate semna pentru susținerea unui singur candidat
 Candidaturile se depun cu cel puțin 30 de zile înainte de data alegerilor
 Stucturile implicate în alegerile zonale sunt :
o Circumscripția electorală - cuprinde una sau mai multe comune și este stabilită de CJI
o Comisia electorală – este formată prin decizie a CJI, din 5 persoane, cu studii superioare sau medii
o Biroul electoral – se organizează prin decizia președintelui Comisiei electorale de circumscripție
o Secția de votare – se organizează în fiecare comună din colegiul și are arondați 243 de alegători
 Listele cu alegătorii se întocmesc în termen de 60 de zile de la data stabilirii alegerilor pe baza datelor de la APIA
și de la ocoalele silvice. Cu 10 zile înainte de alegeri listele se transmit la birourile electorale
 Contestațiile se depun în 48 de ore de la data comunicării rezultatului alegerilor și se soluționeaza de CJI în 48 ore
de la data depunerii. Rezoluția CJI se poate contesta în 24 de ore la judecătoria de pe raza Camerei agricole
zonale și se va soluționa țn alte 24 de ore. Hotărârea va fi definitivă și irevocabilă
 Colegiul zonal va fi format din 9 reprezentanți și 5 supleanți, în ordinea voturilor înscrise în procesele verbale
 Colegiul zonal își alege Biroul permanent zonal format din 3 membrii (președinte, vicepreședinte și secretar) în
15 zile de la validarea alegerilor. Membrii Biroului trebuie să aibă studii superioare sau medii și o vechime de cel
puțin 3 ani de activitate în domeniul agricol, silvic sau conexe
 Colegiul județean este format din președinții Birourilor zonale sau din membrii acestora stabiliți prin vot secret
 Colegiul județean își alege un Birou permanent format din 9 membri :1 președinte, 4 vicepreședinti, 1 secretar și
3 membri
 Președintele Biroului permanent județean este angajat și conduce aparatul tehnic
APARATUL TEHNIC
 Este personal contractual, angajat de CAJ, CAR și CAN
 Colegiul zonal are un aparat tehnic format din minimum 3 specialiști și este dimensionat în funcție de numărul
fermierilor
 Biroul permanent al Camerelor Agricole Județene angajează și repartizează specialiștii în colegiile zonale
 Colegiul județean al CAJ are un aparat tehnic format din 5-7 specialiști (juriști, economiști și alți specialiști)
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