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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei din ziua de 2 martie  2005 

 
 

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. 

S-a trecut la dezbateri generale pe marginea ordinii de zi. 
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.  
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