Parlamentul Romaniei
Legea 243 din 5 decembrie 2011 (Legea 243/2011)
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
38/2002 privind intocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si
finantarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultura,
precum si sol-vegetatie forestiera pentru silvicultura
Publicat in Monitorul Oficial 865 din 8 decembrie 2011 (M. Of. 865/2011)
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Art. I. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2002 privind intocmirea si finantarea studiilor
pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru
agricultura, precum si sol-vegetatie forestiera pentru silvicultura, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 223 din 3 aprilie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr.
444/2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. Oficiile de studii pedologice si agrochimice judetene, Institutul de Cercetari pentru Pedologie
si Agrochimie Bucuresti si Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, la solicitarea
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, executa, prin incredintare directa, studiile
pedologice si agrochimice si realizeaza sistemul de monitorizare sol-teren pentru suprafetele
cu destinatie agricola, privind: unitatile de sol, inventarierea resurselor de sol, favorabilitatea
terenurilor pentru culturile agricole sau silvice, pretabilitatea pentru folosinte, poluarea,
restrictiile terenurilor la diferite utilizari si masurile agropedoameliorative si antierozionale
corespunzatoare, indiferent de forma de exploatare ori de proprietate."
2. Dupa articolul 3 se introduc doua noi articole, articolele 31 si 32, cu urmatorul cuprins:
"Art. 31. Contractarea studiilor privind calitatea solului, altele decat cele prevazute la art. 3, de catre
persoane fizice sau juridice cu obiect de activitate specific, se face cu respectarea legislatiei
privind achizitiile publice.
Art. 32. Persoanele fizice sau juridice cu obiect de activitate specific care isi manifesta intentia de a
efectua studiile prevazute la art. 31 se atesta de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale."
Art. II. Normele metodologice pentru atestarea persoanelor fizice sau juridice prevazute la art. 32
se elaboreaza de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie,
Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti, in termen de 3 luni de la data intrarii in
vigoare a prezentei legi, si se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75
si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
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