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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii  specifice 

                                                                     Data, 07.03. 2005     
                                                                     Nr.24/83  

  
 
 

RAPORT       
asupra proiectului de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr.22/2005 privind reorganizarea activităţii  

de consultanţă agricolă  
  

             Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă, 
transmis cu adresa nr.P.L.-X 42 din 14 februarie 2005 şi înregistrat sub nr.24/49/15.02.2005.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, avizul Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi şi  avizul  Comisiei pentru  buget, finanţe şi bănci. 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă. 
Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă 

face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată.  
La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, domnul  Dănuţ Apetrei – secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  
La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi, din totalul de 26 membri ai comisiei.  
Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi, înregistrându-se 6 voturi împotrivă, în şedinţa din  02.03.2005.    
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 10 februarie 2005.  
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.86 alin.(3) pct.1 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională  a Camerei Deputaţilor. 
În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege.  
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I. Amendamente admise 
 
 

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

Nr. 
crt. 

 
Text ordonanţă  

 
Text Senat  Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0 1 2 3 4 

1.   Titlul legii 
L E G E  

pentru  aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/2005 privind 

reorganizarea activităţii de 
consultanţă agricolă 

Nemodificat   

2.   ARTICOL UNIC. –  Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 27 
ianuarie 2005 privind reorganizarea 
activităţii de consultanţă agricolă, 
adoptată în temeiul art.1 pct.I poz.22 
din Legea nr.602/2004 privind 
abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe, şi publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.102 
din 31 ianuarie 2005, cu următoarele 
modificări şi completări: 

Nemodificat   

3.  Titlul ordonanţei 
ORDONANŢĂ  

privind  reorganizarea 
activităţii de consultanţă 

agricolă 

Nemodificat   Nemodificat    

4.   
 
Art.1. – Agenţia Naţională de 
Consultanţă Agricolă se 

1. Articolul 1 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.1.- Agenţia Naţională de 
Consultanţă Agricolă reorganizează 

1. Articolul 1 va avea următorul 
cuprins: 
   „Art.1.- Agenţia Naţională de 
Consultanţă Agricolă se 

Pentru  
corectitudinea 
exprimării. 
Pentru  a avea 



0 1 2 3 4 
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reorganizează ca organ de 
specialitate al administraţiei 
publice centrale, cu personalitate 
juridică, în subordinea 
Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 
finanţată din venituri proprii şi 
din subvenţii acordate de la 
bugetul de stat. 

ca organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale, finanţată din 
subvenţii acordate de la bugetul de 
stat şi venituri proprii.” 

reorganizează ca instituţie de 
specialitate al administraţiei 
publice centrale, cu personalitate 
juridică, în subordinea 
Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 
finanţată de la bugetul de stat şi 
din venituri proprii.” 
 
Comisia pentru  agricultură  

filă în cuprinsul 
bugetului de stat.  

5.  Art.2. – Sediul Agenţiei 
Naţionale de Consultanţă 
Agricolă este în municipiul 
Bucureşti, Str.Doamnei nr.17-19, 
sectorul 3. 

Nemodificat   Nemodificat    

6.  Art.3. – Agenţia Naţională de 
Consultanţă Agricolă are 
următoarele atribuţii principale şi 
responsabilităţi: 
a) pregătirea pentru  integrare în 
Uniunea Europeană a populaţiei 
rurale care desfăşoară activităţi 
agricole, piscicole, silvice şi de 
diversificare a activităţilor din 
mediul rural; 
b) diseminarea prevederilor 
legislative armonizate cu cele ale 
Uniunii Europene; 
c) promovarea în rândul 
populaţiei rurale a programelor 
de dezvoltare rurală; 
d) asistenţa tehnică de 
specialitate şi pentru  aplicarea 

Art.3. - Nemodificat   
 
 
 
Lit.a) – Nemodificată 
 
 
 
 
 
Lit.b) – Nemodificată 
 
 
Lit.c) – Nemodificată 
 
 
Lit.d) – Nemodificată 
 

Art.3. – Nemodificat   
 
 
 
Lit.a) – Nemodificată 
 
 
 
 
 
Lit.b) – Nemodificată 
 
 
Lit.c) – Nemodificată 
 
 
Lit.d) – Nemodificată 
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rezultatelor cercetării în 
domeniul dezvoltării rurale; 
e) consultanţă managerială; 
f) asistenţa şi consultanţa tehnică 
pentru  accesarea rapidă a 
fondurilor structurale, a 
sistemului de susţinere a 
producătorilor agricoli şi a altor 
programe de finanţare; 
g) pregătirea şi perfecţionarea 
profesională în domeniul agricol  
silvic şi piscicol a populaţiei din 
mediul rural. 

 
 
Lit.e) – Nemodificată  
Lit.f) – Nemodificată 
 
 
 
 
 
Lit.g) – Nemodificată  
 
 

 
 
Lit.e) – Nemodificată  
Lit.f) – Nemodificată 
 
 
 
 
 
Lit.g) – Nemodificată  
 
 
 
2. La articolul 3 după litera g) se 
introduce litera h), cu 
următorul cuprins: 
 
„h) organizarea unui sistem 
informaţional eficient prin 
activităţi de editare, 
multiplicare, difuzare a 
materialelor de specialitate, 
realizarea de filme, emisiuni 
radio-TV şi a altor materiale 
audiovizuale” 
 
Deputat PD: Valeriu Tabără 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru  a 
cuprinde o paletă 
mai largă de 
atribuţii. 

7.    3. La articolul 3, se introduce un 
alineat nou, alin.(2) cu 
următorul cuprins: 
     „(2) În vederea realizării 
atribuţiilor principale, Agenţia 
Naţională de Consultanţă 

 
 
 
Pentru  a 
îmbunătăţii 
activitatea de 
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Agricolă, colaborează cu 
prefecturile, consiliile judeţene, 
consiliile locale şi unităţile de 
învăţământ şi cercetare 
agricolă.”  
 
Deputat PSD: Vasile Mocanu  
Deputat PD: Valeriu Tabără 

consultanţă. 

8.   
 
Art.4. – Conducerea Agenţiei 
Naţionale de Consultanţă 
Agricolă este asigurată de către 
un director general şi de un 
director general adjunct, numiţi 
prin ordin al ministrului 
agriculturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale. 

2. Articolul 4 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.4.- Conducerea Agenţiei 
Naţionale de Consultanţă Agricolă 
este asigurată de către un director 
general şi un director general 
adjunct, numiţi prin ordin al 
ministrului agriculturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare.” 

Devine punctul 4 – Nemodificat  
 
 

 

9.   
 
Art.5. – Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a 
Agenţiei Naţionale de 
Consultanţă Agricolă, 
patrimoniul, mijloacele de 
transport specializate, precum şi 
numărul maxim de posturi se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului. 

 
 
Art.5. – Nemodificat   

5. Articolul 5 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
  „Art.5. – Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al 
Agenţiei Naţionale de Consultanţă 
Agricolă, patrimoniul, mijloacele 
de transport specializate, precum 
şi numărul maxim de posturi se 
aprobă prin ordin al ministrului 
agriculturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale.” 
 
Deputat PD: Valeriu Tabără 
 
 

 
 
Pentru  a urgenta 
aplicarea 
dispoziţiilor 
legii. 
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10.   
 
Art.6. – (1) Oficiile/centrele de 
consultanţă agricolă judeţene şi 
al municipiului Bucureşti, 
precum şi centrele locale de 
consultanţă agricolă trec din 
subordinea consiliilor judeţene, 
respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, şi, după 
caz, a consiliilor locale în 
subordinea Agenţiei Naţionale de 
Consultanţă Agricolă. 
(2) Casele agronomului 
prevăzute în Hotărârea 
Guvernului nr.1.901/2004 
privind înfiinţarea caselor 
agronomului prin reorganizarea 
Casei Agronomului trec din 
subordinea direcţiilor pentru  
agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene şi a municipiului 
Bucureşti în subordinea Agenţiei 
Naţionale de Consultanţă 
Agricolă.  
(3) Patrimoniul, posturile, 
fondurile de finanţare aferente 
anului 2005, precum şi 
personalul aferent 
oficiilor/centrelor de consultanţă 
agricolă judeţene şi al 
municipiului Bucureşti, ale 
centrelor locale de consultanţă 

3. La articolul 6, alineatul (4) va 
avea următorul cuprins: 
Alin.(1) – Nemodificat   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(2) – Nemodificat   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(3) – Nemodificat   
 
 
 
 
 
 
 

Devine punctul 6 – Nemodificat  
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agricolă ce aparţin acestora, 
precum şi ale caselor 
agronomului se preiau, conform  
legii, de către Agenţia Naţională 
de Consultanţă Agricolă în 
termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe. Preluarea acestora se 
face pe bază de protocol de 
predare-preluare. 
(4) Personalul care se preia 
conform  alin.(3) se consideră 
transferat în interesul serviciului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„(4) Personalul se preia conform 
prevederilor Codului Muncii.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(4) - Nemodificat   
 
 

11.   
 
 
Art.7. – (1) Veniturile proprii ale 
Agenţiei Naţionale de 
Consultanţă Agricolă se 
constituie din servicii specifice 
acordate agenţilor economici 
şi/sau în parteneriat privat care 
îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul agriculturii, 
alimentaţiei şi dezvoltării rurale, 
după cum urmează: 
a) tarife pentru  întocmirea 
documentaţiei necesare pentru  
obţinerea finanţărilor; 
b) tarife acordate pentru  
consultanţa de specialitate; 
c) tarife rezultate din activitatea 
de instruire, calificare şi 

4. La articolul 7, partea 
introductivă a alineatului (1), va 
avea următorul cuprins: 
„Art.7.- (1) Veniturile proprii ale 
Agenţiei Naţionale de Consultanţă 
Agricolă se constituie din servicii 
specifice acordate agenţilor 
economici şi/sau în parteneriat privat 
care îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul agriculturii, silviculturii, 
pisciculturii, alimentaţiei şi 
dezvoltării rurale, după cum 
urmează:” 
lit.a) – Nemodificată 
 
 
lit.b) – Nemodificată 
 
lit.c) – Nemodificată 
 

7. Articolul 7 va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art.7.- (1) Veniturile proprii ale 
Agenţiei Naţionale de Consultanţă 
Agricolă se constituie din servicii 
specifice acordate agenţilor 
economici şi/sau în parteneriat 
privat care îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul 
agriculturii, pisciculturii, 
alimentaţiei, silviculturii şi 
dezvoltării rurale.” 

___________ 
 
 

___________  
 

___________  
 

 
 
 
Ca urmare a 
introducerii 
alineatului (2). 
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perfecţionare profesională; 
d) tarife obţinute din orice 
activitate de diseminare a 
informaţiei de specialitate prin 
materiale tipărite şi materiale 
audio-video; 
 
 
 
e) tarife obţinute în urma 
organizării de târguri, expoziţii, 
simpozioane, mese rotunde, 
loturi demonstrative, ferme-pilot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Cuantumul tarifelor se aprobă 
anual prin ordin al ministrului 
agriculturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale, la propunerea 
Agenţiei Naţionale de 

 
lit.d) – Nemodificată 
 
 
 
 
5. La articolul 7, litera e) a 
alineatului (1) va avea următorul 
cuprins: 
„e) tarife obţinute în urma 
organizării de târguri, expoziţii, 
simpozioane, mese rotunde, loturi 
demonstrative, ferme pilot şi alte 
activităţi specifice.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(2) – Nemodificat   
 
 
 
 

 
___________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    „(2) Structura serviciilor 
specifice care constituie venituri 
proprii ale Agenţiei Naţionale 
de Consultanţă Agricolă, 
cuantumul tarifelor, precum şi 
modalităţile de încasare şi 
utilizare a fondurilor se aprobă 
anual prin ordin al ministrului 
agriculturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale la propunerea 
Agenţiei Naţionale de 
Consultanţă Agricolă.” 
 
Devine alin.(3) – Nemodificat   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru  a da 
posibilitatea 
agenţiei să 
stabilească 
serviciile din 
care încasează 
tarife.  
 
 
 
 
 
 
Prin 
renumerotare. 
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Consultanţă Agricolă. 
 

 
 
6. La articolul 7, după alineatul (2) 
se introduce un alineat nou, 
alin.(3) cu următorul cuprins: 
„(3) Pentru proiectele în valoare de 
până la 10.000 euro din cadrul 
măsurilor 3.1 – Investiţii în 
exploataţii agricole şi 3.4 – 
Dezvoltarea şi diversificarea 
activităţilor economice care să 
genereze activităţi multiple şi 
venituri alternative din cadrul 
programului SAPARD, consultanţa 
se va asigura cu titlu gratuit.” 

 
 
 
 
 
„(4) Pentru proiecte cu 
cofinanţare  publică în valoare 
de până la 10.000 euro, Agenţia 
Naţională de Consultanţă 
Agricolă va asigura consultanţă 
gratuită.” 
 
 
 
 
Deputat PD: Valeriu Tabără  
Deputat PNL: Adrian Semcu 

 
 
 
 
 
Pentru  a 
cuprinde toate 
programele 
privind 
cofinanţarea. 
 
 
 
 
 

12.  Art.8. – Excedentele rezultate din 
execuţia bugetului se 
regularizează la sfârşitul anului 
cu bugetul de stat, în limita 
sumelor primite de la acesta. 

Art.8 – Nemodificat   Art.8 – Nemodificat    

13.  Art.9. – Se autorizează 
Ministerul Finanţelor Publice să 
introducă modificările în 
volumul şi în structura bugetului 
de stat pe anul 2005, inclusiv 
modificarea sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată, 
aferente centrelor judeţene şi 
locale de consultanţă agricolă pe 
anul 2005, la propunerea 
Ministerului Agriculturii, 

Art.9. – Nemodificat   8. Articolul 9 va avea următorul 
cuprins: 
   „Art.9. - Ministerul Finanţelor 
Publice va modifica volumul şi 
structura bugetului de stat pe anul 
2005, inclusiv modificarea 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aferente 
centrelor judeţene şi locale de 
consultanţă agricolă pe anul 2005, 
la propunerea Ministerului 

 
 
Pentru  a urgenta 
aplicarea 
prevederilor 
legii.  
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Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 
pe baza protocoalelor de predare-
preluare, încheiate corespunzător 
prevederilor prezentei ordonanţe.  

Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, pe baza 
protocoalelor de predare-preluare, 
încheiate corespunzător 
prevederilor prezentei ordonanţe.” 
 
Deputat PSD: Vasile Mocanu    

14.  Art.10. – Prezenta ordonanţă 
intră în vigoare la 3 zile de la 
data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

Art.10. – Nemodificat   Art.10. – Nemodificat    

 
 

II. Amendamente respinse 
 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 
Nr. 
Crt. Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 

acestuia Motivare Camera 
decizională 

0 1 2 3 4 
1. Art.1. – Agenţia Naţională de 

Consultanţă Agricolă se 
reorganizează ca organ de 
specialitate al administraţiei 
publice centrale, cu personalitate 
juridică, în subordinea 
Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 
finanţată din venituri proprii şi 
din subvenţii acordate de la 
bugetul de stat. 

Art.1. – Agenţia Naţională de 
Consultanţă Agricolă se reorganizează 
ca organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale, cu personalitate 
juridică, în subordinea Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale, finanţată din subvenţii acordate 
de la bugetul de stat. 
 
 
 
Deputat PUR: Nicolae Popa  
 
 

a) Fermele agricole sunt prea 
sărace pentru  a putea finanţa până 
la 1 ianuarie 2007, activitatea de 
consultanţă agricolă. În aceste 
condiţii, Agenţia Naţională de 
Consultanţă Agricolă nu se poate 
finanţa din venituri proprii.  
 
b) Pentru  a cuprinde şi veniturile 
obţinute din serviciile prestate. 

Camera 
Deputaţilor 
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2. 6. La articolul 7, după alineatul 
(2) se introduce un alineat nou, 
alin.(3) cu următorul cuprins: 
„(3) Pentru proiectele în valoare 
de până la 10.000 euro din 
cadrul măsurilor 3.1 – Investiţii 
în exploataţii agricole şi 3.4 – 
Dezvoltarea şi diversificarea 
activităţilor economice care să 
genereze activităţi multiple şi 
venituri alternative din cadrul 
programului SAPARD, 
consultanţa se va asigura cu titlu 
gratuit.”  

9. La articolul 7, după alineatul (2) se 
introduce un alineat nou, alin.(3) cu 
următorul cuprins: 
„(3) Pentru proiecte cu cofinanţare  
publică în valoare de până la 70.000 
euro, Agenţia Naţională de 
Consultanţă Agricolă va asigura 
consultanţă gratuită.” 
 
 
Deputat PSD: Vasile Mocanu  
Deputat PSD: Ioan Stan 
Deputat PSD: Ion Mocioalcă  

a) Pentru  a asigura consultanţa 
gratuită tuturor proiectelor în 
valoare de până la 70.000 euro. 
 
 
b) Agenţia Naţională de 
Consultanţă Agricolă va trebui să 
se finanţeze şi din venituri proprii. 

Camera  
Deputaţilor  

 
 Comisia a propus aprobarea proiectului cu 20 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 0 abţineri. 
 
 
 
 
    VICEPREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Adrian SEMCU         Ioan MUNTEANU  
 
 
 
 
 
 
 Întocmit: consilier Anton PĂŞTINARU 
 


