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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi 

care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea 

art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 

asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat 

agricol 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată 

cu dezbaterea şi avizarea proiectului de pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se 

aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea 

nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, 

precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol, trimis cu adresa  

nr. PLx 312/2016 din 1 septembrie 2016. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au examinat 

proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 6 septembrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu 

amendamentele redate în anexa la prezentul aviz. 

  

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 

 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
 

Bucureşti, 13 septembrie 2016 
Nr. 4c-7/645 
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Anexa 
 

Amendamente admise 
 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
1.  

 
 
 
Art.II - (1) În vederea asigurării reprezentării 
României atât în ţările membre Uniunii Europene, 
cât şi în ţările terţe, în domeniul politicii agricole 
comune şi promovării produselor agroalimentare, 
în cadrul structurii de specialitate din Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se înfiinţează 
funcţia de ataşat agricol, funcţie publică 
specifică, în condiţiile Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 
- La articolul II, alineatele (1), (2) şi (5) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 
Art.II - (1) În vederea asigurării reprezentării 
României atât în ţările membre Uniunii Europene, 
cât şi în ţările terţe, în domeniul politicii agricole 
comune şi promovării produselor agroalimentare, 
în cadrul structurii de specialitate din Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se înfiinţează 
funcţia de ataşat agricol. 
 
 
 

 
 
 
Pentru ca aceste 
posturi să poată fi 
ocupate şi de către 
persoane calificate care 
au calitatea de personal 
contractual. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
2.  

 
(2) Funcţiile de ataşat agricol pot fi ocupate de 
funcţionari publici din cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al instituţiilor 
subordonate acestuia, prin concurs organizat 
potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, candidaţii admişi urmând să fie 
trimişi în străinătate în scopul îndeplinirii 
atribuţiilor prevăzute la alin.(1). 
 
(5) Pe perioada exercitării funcţiei de ataşat 
agricol, persoanelor care ocupă această funcţie li 
se suspendă de drept raportul de serviciu, în 
condiţiile legii, fiindu-le aplicabile dispoziţiile 
legale în vigoare privind personalul trimis în 
misiune permanentă în străinătate. 
 
 

 
 
(2) Funcțiile de atașat agricol pot fi ocupate, prin 
concurs sau examen, potrivit legii, de angajați 
ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și 
ai instituțiilor subordonate acestuia. 
 
 
 
 
 
 
(5) Pe perioada exercitării funcţiei de ataşat 
agricol, persoanelor care ocupă această funcţie li 
se suspendă de drept raportul de 
serviciu/contractul individual de muncă, în 
condiţiile legii, fiindu-le aplicabile dispoziţiile 
legale în vigoare privind personalul trimis în 
misiune permanentă în străinătate. 
 

 
 
Pentru corelare cu 
modificările anterioare. 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu 
modificările anterioare. 
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