
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a 
Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală 

 
 
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi 
financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din  
28 septembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, s-a înfiinţat Agenţia 
SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de 
preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală. 

Agenţia SAPARD este o instituţie publică, cu personalitate juridică, în 
subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi are ca obiect 
de activitate implementarea tehnică şi financiară a programului SAPARD, în 
concordanţă cu strategia şi măsurile stabilite în planul Naţional pentru Agricultură 
şi Dezvoltare Rurală. 

Programul SAPARD a fost creat pentru a sprijini efortul României de 
aderare la Uniunea Europeană şi de a pregăti participarea acesteia la Politica 
Agricolă Comunitară. Obiectivele Programului sunt acelea de a contribui la 
implementarea acquis-ului comunitar. 

Prin Memorandumul cu tema „Accelerarea implementării Programului 
SAPARD şi a procesului de pregătire a acreditării de noi măsuri”, aprobat în 
şedinţa Guvernului din data de 13 februarie 2003 s-a propus rezolvarea problemei 
spaţiului pentru Agenţia SAPARD, avându-se în vedere că actualul sediu nu mai 
poate asigura condiţii corespunzătoare pentru un număr crescut de personal. Faţă de 
cele aprobate în Memorandum, necesitatea găsirii unui spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea în condiţii optime a activităţii personalului a constituit o prioritate 
pentru conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi a 
Agenţiei SAPARD. 

Prin acelaşi Memorandum s-a aprobat majorarea numărului de personal, 
într-o primă etapă imediată, cu 30 de posturi la nivel central, pentru Agenţia 
SAPARD şi cu 24 de posturi la nivelul Birourilor Regionale ale Agenţiei 
SAPARD, astfel spaţiul devenind insuficient pentru desfăşurarea întregului 
personal al Agenţiei SAPARD. 



 2

Până în prezent, Agenţia SAPARD şi-a desfăşurat activitatea într-un 
imobil vechi din municipiul Bucureşti, strada Negustori nr. 1B, sector 1, aflat într-o 
stare avansată de uzură fizică şi morală, clădirea având o vechime de 70 de ani. 

Agenţia SAPARD este o instituţie de o importanţă naţională, având în 
vedere că derulează fonduri substanţiale, iar alocaţiile financiare pentru derularea 
programului SAPARD sunt de 1.479.339.748 euro. În cadrul instituţiei au loc 
întâlniri permanente între reprezentanţii Agenţiei SAPARD şi organismele 
acreditate, implicate în derularea Programului, precum şi misiuni de audit ale 
Comisiei Uniunii Europene, care au ca scop acreditarea unor noi măsuri din Planul 
Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, spaţiul şi dotările existente 
neasigurând standardele la care trebuie să funcţioneze o asemenea instituţie de 
nivel european. 

Astfel, s-a impus schimbarea sediului instituţiei cu un sediu modern şi 
funcţional, care să permită desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Agenţiei 
SAPARD. 

Demersurile în acest sens au fost finalizate prin încheierea în data de  
27 noiembrie 2003 a unui contract de comodat – împrumut de folosinţă – între 
Agenţia SAPARD şi Agenţia Domeniilor Statului, prin care aceasta din urmă 
acordă spre folosinţă gratuită o suprafaţă locativă în imobilul situat în municipiul 
Bucureşti, strada Ştirbei Vodă nr. 43, sector 1. 

Iniţierea prezentului proiect de lege a fost justificată de implicaţiile 
juridice majore intervenite odată cu modificarea adresei sediului instituţiei. Astfel, 
este necesar ca Agenţia SAPARD să notifice de urgenţă toţi beneficiarii fondurilor 
nerambursabile cu care are relaţii contractuale, în vederea încheierii de acte 
adiţionale. Aceste acte adiţionale trebuie să aibă ca temei legal un act normativ care 
să reflecte noile date de identificare ale instituţiei. 

De asemenea, prezentul act normativ va constitui baza legală pentru 
schimbarea codului fiscal al instituţiei, precum şi pentru reglementarea relaţiilor 
contractuale dintre aceasta şi furnizorii de utilităţi. 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 

pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD 
pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare 
pentru agricultură şi dezvoltare rurală. 
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