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RAPORT   
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind 
întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren 

pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură  
(PL.x 212/2011) 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi 
agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră 
pentru silvicultură, transmis cu adresa nr.PL.x 212 din 2 mai 2011 şi înregistrat cu adresa nr. 24/295/04.05.2011. 

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului de susţinere 
a proiectului de lege. 

Proiectul de ordonanţă are ca obiect de reglementare modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind 
întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, 
precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură. 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi 
finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, 
precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură face parte din categoria legilor ordinare potrivit prevederilor art.73 din Constituţia 
României, republicată. 
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La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, domnul Tanczos Barna - secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

La lucrările Comisiei  au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai comisiei. 
Raportul Comisiei  a fost adoptat în unanimitate, în şedinţa din  4 iulie 2011. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27 aprilie 2011. 
Proiectul de lege potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări şi completări a proiectului de lege.  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:   
Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.38/2002 Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 

0 1 2 3 4 

1.   Titlul legii  
 

L E G E 
pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 38/2002 privind 
întocmirea şi finanţarea studiilor 

pedologice şi agrochimice şi 
finanţarea Sistemului naţional de 

monitorizare sol-teren pentru 
agricultură, precum şi sol-
vegetaţie forestieră pentru 

silvicultură  

Titlul legii – Nemodificat  
 

 

2.   Articol unic: – Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 
privind întocmirea şi finanţarea 

 Art.I – Nemodificat    
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studiilor pedologice şi 
agrochimice şi finanţarea 
Sistemului naţional de 
monitorizare sol-teren pentru 
agricultură, precum şi sol-
vegetaţie forestieră pentru 
silvicultură, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 223 din 3 aprilie 
2002, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 444/2002, se modifică 
şi se completează după cum 
urmează:  

3.   
 
   „Art.3. – Institutul de Cercetări pentru 
Pedologie şi Agrochimie Bucureşti şi 
oficiile de studii pedologice şi 
agrochimice judeţene, la solicitarea 
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei 
şi Pădurilor, execută studiile pedologice 
şi agrochimice şi realizează sistemul de 
monitorizare sol-teren pentru 
suprafeţele cu  destinaţie agricolă, 
privind: unităţile de sol, inventarierea 
resurselor de sol, favorabilitatea 
terenurilor pentru culturile agricole sau 
silvicultură, pretabilitatea pentru 
folosinţe, poluarea, restricţiile 
terenurilor la diferite utilizări şi 
măsurile agropedoameliorative şi 
antierozionale corespunzătoare, 

1. Articolul 3 va avea 
următorul cuprins:  
    „Art.3. – Oficiile de studii 
pedologice şi agrochimice 
judeţene, Institutul de Cercetări 
pentru Pedologie şi Agrochimie 
Bucureşti şi societăţile comerciale 
cu obiect de activitate specific, la 
solicitarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
execută, prin încredinţare directă, 
studiile pedologice şi agrochimice 
şi realizează sistemul de 
monitorizare sol-teren pentru 
suprafeţele cu destinaţie agricolă, 
privind: unităţile de sol, 
inventarierea resurselor de sol, 
favorabilitatea terenurilor pentru 
culturile agricole sau silvice, 

1. Articolul 3 va avea următorul 
cuprins:  
    „Art.3. – Oficiile de studii pedologice şi 
agrochimice judeţene, Institutul de 
Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie 
Bucureşti şi Institutul de Cercetări şi 
Amenajări Silvice, la solicitarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, execută, prin încredinţare directă, 
studiile pedologice şi agrochimice şi 
realizează sistemul de monitorizare sol-
teren pentru suprafeţele cu destinaţie 
agricolă, privind: unităţile de sol, 
inventarierea resurselor de sol, 
favorabilitatea terenurilor pentru culturile 
agricole sau silvice, pretabilitatea pentru 
folosinţe, poluarea, restricţiile terenurilor 
la diferite utilizări şi măsurile 
agropedoameliorative şi antierozionale 
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indiferent de forma de exploatare sau de 
proprietate.” 

pretabilitatea pentru folosinţe, 
poluarea, restricţiile terenurilor la 
diferite utilizări şi măsurile 
agropedoameliorative şi 
antierozionale corespunzătoare, 
indiferent de forma de exploatare 
sau de proprietate.”  

corespunzătoare, indiferent de forma de 
exploatare sau de proprietate.”  
 
 
 
Deputat Independent – Ion Tabugan  

4.   2. După articolul 3 se introduc 
două noi articole, art. 31 şi 32, 
cu următorul cuprins:  
     „Art.31. – Contractarea 
studiilor privind calitatea solului, 
altele decât cele prevăzute la 
art.3, de către persoane fizice sau 
juridice cu obiect de activitate 
specific, se face cu respectarea 
legislaţiei privind achiziţiile 
publice.  
    Art.32. – (1) Persoanele fizice 
sau juridice cu obiect de activitate 
specific care îşi manifestă intenţia 
de a efectua studiile prevăzute la 
art.31 se atestă de către Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
 
    (2) Normele metodologice 
pentru atestarea persoanelor fizice 
sau juridice prevăzute la alin.(1) 
se elaborează de către Institutul 
Naţional de Cercetare Dezvoltare 
pentru Pedologie, Agrochimie şi 
Protecţia Mediului – ICPA 

2. După articolul 3 se introduc două noi 
articole, art. 31 şi 32, cu următorul 
cuprins:  
    „Art.31. – Contractarea studiilor privind 
calitatea solului, altele decât cele prevăzute 
la art.3, de către persoane fizice sau 
juridice cu obiect de activitate specific, se 
face cu respectarea legislaţiei privind 
achiziţiile publice.  
 
 
    Art.32. –  Persoanele fizice sau juridice 
cu obiect de activitate specific care îşi 
manifestă intenţia de a efectua studiile 
prevăzute la art.31 se atestă de către 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
 
    Se elimină.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(2) a devenit 
Art.II.  
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Bucureşti, în termen de 3 luni de 
la intrarea în vigoare a prezentei 
legi, şi se aprobă prin ordin al 
ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale.”   

5.   

 

Art.II. - Normele metodologice pentru 
atestarea persoanelor fizice sau juridice 
prevăzute la art. 32 se elaborează de 
către Institutul Naţional de Cercetare 
Dezvoltare pentru Pedologie, 
Agrochimie şi Protecţia Mediului – 
ICPA Bucureşti, în termen de 3 luni de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, şi se aprobă prin ordin al 
ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale.  
 
Deputat PSD – Marian Ghiveciu  

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 

Comisia a propus aprobarea proiectului cu  26 voturi pentru,  0  voturi împotrivă şi 0 abţineri. 
 
 
 

  PREŞEDINTE,        SECRETAR,    
Dr.  ing. Stelian Fuia       Vasile Mocanu      

 
 
 
 

          Consilier Anton Păştinaru   
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