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Sectiunea 1 : Institutie si atributii 
 
Articolul L511-1  
 
Camera departamentala de agricultura constituie în fiecare departament, organul consultativ 
reprezentativ si profesional al celor din domeniul agricol pentru Stat, autoritatile locale si institutiile de 
Stat, care-i sunt asociate,  
 
Articolul L511-3  
 
Camerele departamentale de agricultura pot fi consultate de persoanele mentionate în Articolul L. 
511-1 privitor la toate chestiunile legate de agricultura, valorizarea productiilor, de la filiera de 
silvicultura pâna la administrarea spatiului rural, de la prevenirea riscurilor naturale pâna la punerea 
în valoare a spatiilor naturale si a peisajului, de la spatiul rural pâna la protectia mediului înconjurator. 
In plus, ele pot sa elaboreze puncte de vedere si sa formuleze propuneri privind orice chestiune care 
face parte din competenetele sale si care vizeaza dezvoltarea durabila a agriculturii si a padurilor, 
precum si sa promoveze sau sa participe la orice actiune care are aceleasi obiective. 
 
Ele îndeplinesc urmatoarele misiuni : 
 
- asigura elaborarea, din partea departamentului, a programului regional de dezvoltare agricola si 
rurala ; 
 
- contribuie la animarea si dezvoltarea zonelor rurale ; 
 
- participa la definirea proiectului agricol în departament, elaborat de reprezentantul Statului 
mentionat în Articolul L. 313-1 ; 
 
- sunt asociate, prin aplicarea Articolelor L. 121-4 si L. 122-17 la Codul de urbanism, la elaborarea 
schemelor de coerenta teritoriala, a schemelor sectorului si a planurilor locale de urbanism ; 
 
- pot sa fie consultate, în cadrul competentelor lor, de autoritatile locale în timpul elaborarii proiectelor 
lor de dezvoltare economica. 
 
In sectorul silviculturii, ele îsi exercita competentele conform Articolului L. 221-6 din Codul silvic. 
 
Camerele departamentale de agricultura sunt solicitate de autoritatile administrative sa grupeze, sa 
coordoneze, sa identifice traditiile si obiceiurile locale cu caracter agricol care servesc de obicei ca 
baza pentru deciziile juridice. Acestea sunt supuse aprobarii departamentelor. 
 
Articolul L511-4  
 
In cadrul misiunii sale de animare si dezvoltare a zonelor rurale, camera departamentala de 
agricultura : 
 



1° Elaboreaza si implementeaza, singura sau în colaborare cu alte institutii din retea, programe de 
interes general care cuprind actiuni si finantari care servesc acelasi obiectiv. Serviciile oferite de 
camera catre întreprinderile agricole sunt precizate în aceste programe ; 
 
2° Creeaza si administreaza un centru de competente pentru persoanele care au ca activitate 
principala agricultura si le ofera consultanta necesara dezvoltarii lor. Conditiile în care camera de 
agricultura pastreaza si utilizeaza informatiile primite sunt hotarâte prin decret. 
 
3° Poate sa îndeplineasca, cu delegatie din partea Statului si în conditiile hotarâte prin decret, misiuni 
de colectare, tratare si pastrare a datelor individuale despre exploatatiile agricole pentru a simplifica 
procedurile administrative care le sunt impuse. 
 
 
Articolul L511-5 
 
Camerele departamentale pot sa faca parte din asociatii, sindicate, cooperative agricole si în general 
din toate gruparile care au un obiectiv agricol, în masura în care dispozitiile legislative si 
reglementare care se aplica acestoir organisme o permit. 
 
Ele pot, în acord cu autoritatea superioara, sa participe la înfiintarea sau la constituirea capitalului 
societatilor prin actiuni cu conditia ca obiectul acestora sa intre în cadrul atributiilor lor legale. 
Consiliul de administratie al acestor societati trebuie sa fie format dintr-un reprezentant din fiecare 
camera de agricultura participanta. 
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