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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 2 
martie 2005, începând cu orele 1000 şi a avut următoarea ordine de zi: 

1. Analiza activităţii Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă 
(sesizare în fond – P.L. – X  42/2005) 

Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Adrian Semcu, 

vicepreşedintele comisiei. 
Ca invitaţi au participat: 
- Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- Domnul Cristian Hera, preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”; 
- Domnul Ionel Dociu, director general în cadrul Ministerului Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
- Domnul Gheorghe Reman – consilier în cadrul Ministerului Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 
Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat o informare în legătură cu activitatea 
desfăşurată în  domeniul consultanţei agricole şi cu modalitatea în care conducerea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale  doreşte să organizeze şi să 
orienteze activitatea în acest domeniu. 

Domnul Cristian Hera – a apreciat iniţiativa Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale de reorganizare a activităţii de consultanţă agricolă. 
Aşa cum a funcţionat până acum era o întrerupere a unui lanţ logic. Propunerea ca 
activitatea să se reîntoarcă la Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale este foarte utilă, pentru  că revigorarea activităţii în agricultură este foarte 
necesară. Rolul consultanţei trebuie extins şi pe problematica dezvoltării rurale. 
Activitatea de consultanţă a fost preluată după modelele din ţările avansate 
economic şi cu o agricultură dezvoltată. Are de făcut şi unele propuneri care speră 
că vor fi acceptate de membrii comisiei. Este necesar să se ţină seama de specificul 
agriculturii româneşti. 

S-a trecut la dezbateri generale pe marginea ordinii de zi. 
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Domnul deputat Liviu Timar – această ordonanţă nu aminteşte decât într-
un articol de rolul cercetării româneşti. Cere ca acest rol să fie mai bine subliniat, iar 
pentru  activitatea care se desfăşoară în teritoriu să se menţioneze şi să se clarifice 
natura relaţiilor care vor fi stabilite. Centrele de consultanţă să intre în legătură cu 
consiliile locale pentru a se asigura toate condiţiile şi baza materială necesară pentru  
desfăşurarea activităţii. Consideră că ordonanţa a fost înjghebată foarte rapid.  

Domnul deputat Nicolae Popa – proiectul de lege aflat astăzi pe ordinea de 
zi era de mult aşteptat. În activitatea pe care a desfăşurat-o când era vicepreşedinte 
al consiliului judeţean s-a confruntat cu multe necorelări în domeniul analizat. 
Această agenţie a fost un fel de maşină de tocat bani. Să creionăm şi să reglementăm 
această activitate şi să pregătim agricultura pentru  integrare. Să se manifeste grijă 
pentru  a selecta cu adevărat oamenii care vor lucra.  

Domnul Ionel Danciu – a arătat că 200 de specialişti din Agenţia Naţională 
de Consultanţă Agricolă sunt instruiţi prin SAPARD pentru  a cunoaşte şi a explica 
procedurile de accesare a fondurilor SAPARD. Se va face o analiză pentru  a vedea 
mişcarea de personal, pentru  că, între timp, o parte dintre cei instruiţi în cadrul 
agenţiei au plecat în alte activităţi. Angajarea de personal se va face conform  
procedurilor legale. Numărul de posturi este foarte mic faţă de necesar, iar la 
anumite specializări, cum sunt economiştii şi informaticienii există un deficit net de 
personal calificat.  

Creşterea numărului de posturi va fi în funcţie de bugetul alocat. 
Domnul deputat Valeriu Tabără – se impune o analiză a acestei activităţi de 

consultanţă, care acum este total ruptă de activitatea de cercetare. La Timiş nu am 
auzit să fie chemaţi cercetători sau cadre didactice pentru a realiza instruirile. Pe 
lângă unităţile de cercetare şi învăţământ găsim cadrele necesare care ar trebui 
legate de activitatea de extensie. Specialiştii care sunt antrenaţi în activităţile 
Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă să fie păstraţi, să nu fie schimbaţi odată 
cu schimbarea guvernelor. Sunt specialişti care au fost pregătiţi prin programe cu 
finanţare străină care nu se mai regăsesc în reţea. Ar fi necesar să se constituie 
nuclee, centre de consultanţă pe grupe de comune. Indiferent de zonele politice în 
care se găsesc specialiştii să fie angrenaţi în activităţile desfăşurate.  

Consultanţa agricolă nu a fost prezentă la activităţile desfăşurate de 
unităţile de cercetare, unde se adunau sute de fermieri. Să încercăm să dezvoltăm o 
lege mai amplă pentru  activităţile de consultanţă agricolă. 

Domnul deputat Ioan Munteanu – discuţia se reduce doar la articolul 1 din 
proiectul de lege. În rest sunt probleme pe care le-am auzit în teritoriu şi care nu au 
fost cuprinse în proiectul de lege. Astăzi am putea discuta mult despre ceea ce nu 
este cuprins. Nu sunt de acord cu afirmaţia domnului deputat Nicolae Popa, potrivit 
căreia calitatea specialiştilor care lucrează la Agenţia Naţională de Consultanţă 
Agricolă nu este cea mai bună. Există tendinţa de a-i tot da afară. Acum trei ani, 
printr-un proiect de lege ceream clarificări în ceea ce priveşte schimbările de 
personal. 

Domnul deputat Vasile Mocanu – câteva precizări asupra grabei 
ministerului. Pentru  agricultură nu trebuie să fie amestecată politica. Cea mai mare 
critică se referă la ordonanţa pe care o dezbatem astăzi. Ne-a prins pe picior greşit. 
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După două luni de guvernare se apelează tot la ordonanţe ale guvernului. Este de 
acord doar cu trecerea subordonării de la Ministerul Administraţiei şi Internelor la 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Să nu ne grăbim şi să facem 
o lege ca lumea. S-a făcut totul în grabă. Puterea este trecătoare, ne mai întâlnim 
însă. Graba nu duce la eficienţă. Se propune să se crească cu 2.000 de oameni 
efectivul. De unde banii ? Trebuie asigurate mijloace, spaţii, cadre. Trebuie 
colaborare  cu organismele din teritoriu. Sunt chestiuni extraordinare. Nu s-a 
menţionat gratuitatea consultanţei. Despre Programul SAPARD vrea să ştie câte 
programe s-au derulat în România şi câte au trecut prin Agenţia Naţională de 
Consultanţă Agricolă ? SAPARD-ul să nu se suprapună cu acţiunile de consultanţă. 

Domnul deputat Ion Mocioalcă – dacă aveţi bani la buget, foarte bine.  Ce 
înseamnă consultanţă în viziunea noii guvernări ? Înfiinţăm un  fel de universităţi în 
care să şcolarizăm ţăranii ? Legăm consultanţa de Programul SAPARD ?  Sunt 
foarte puţini specialiştii care se pregătesc pe SAPARD. Doreşte regândirea structurii 
ordonanţei, iar în una două săptămâni să se aplece asupra problematicii. Ideea este 
generoasă dar lasă mult de dorit. 

Domnul Dănuţ Apetrei – vor pregăti pe domenii specifice pe cei de la 
Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă. La art.7 unde facem referire la 
SAPARD este de acord cu modificările propuse prin amendamente.  

Domnul deputat Mircia Giurgiu – cum va ajunge consultanţa la sate ? Sunt 
foarte puţine satele în care s-a reuşit ceva. Nu ştie cum vor reuşi să intre în satele din 
România. Ce se va întâmpla în viitor cu CASA AGRONOMULUI. 

Domnul deputat Daniel Ionescu – are trei întrebări:  
- care este situaţia formării de exploataţii viabile generate de activitatea 

Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă ? 
- de unde vor fi asigurate fondurile ? 
- care este formula de a accesa fondurile SAPARD ? 
În continuare, domnii Ionel Donciu şi Gheorghe Reman au răspuns la 

întrebările formulate şi au clarificat unele aspecte semnalate în timpul dezbaterilor.  
S-a trecut la dezbaterea pe articole. În timpul dezbaterii s-au formulat 

amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit la acest proiect de lege. Pe 
ansamblu, proiectul de lege a fost votat cu majoritate. S-au înregistrat 6 voturi 
împotrivă.  

 
 
 

VICEPREŞEDINTE,                SECRETAR, 

 Adrian SEMCU         Ioan MUNTEANU 

  


