GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind modificarea şi completarea Legii nr. 110 din 04 iulie 2012 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de
informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale,
în plan intern şi internaţional
Având în vedere necesitatea instituirii unor reglementări speciale – de generală aplicabilitate în
domeniul acţiunilor de informare privind politicile şi strategiile aplicate în domeniul agriculturii şi
dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional,
Ţinând seama că nepromovarea ordonanţei de urgenţă ar avea drept consecinţă imposibilitatea
angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României,
Având în vedere necesitatea asigurării condiţiilor materiale pentru exercitarea de către Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a competenţelor de reprezentare a României la manifestările interne
şi internaţionale în domeniul de competenţă al ministerului stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.
725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia,
Ţinând seama de faptul că neadoptarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă creează riscul ca
România să nu fie reprezentată sau să fie reprezentată necorespunzător în acţiunile interne şi
internaţionale, care afectează imaginea României,
Având în vedere necesitatea creării unor condiţii reale pentru dezvoltarea economică şi socială în zona
agriculturii, se impune adoptarea rapidă a unor măsuri pentru a dezvolta cât mai multe proiecte de
colaborare ce care vor avea ca efect dezvoltarea sectorului agricol,
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă
şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
S-a adoptat procedura de reglementare prin ordonanţă de urgenţă deoarece parcurgerea etapelor de
adoptare a unui proiect de lege necesită o perioadă mai îndelungată, care ar conduce la întârzieri în
adoptarea măsurilor şi la agravarea situaţiei actuale,
În temeiul prevederilor art. 115 alin. 4 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1 - Titlul Ordonanţei de Urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Ordonanţa de urgenţă a Guvernului pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind
politicile şi strategiile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi
internaţional”
Art. 2 – La articolul unic, alineatele (4) – (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(4) Participarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu pavilioane naţionale, standuri sau
miniexpoziţii, se realizează pe baza unui program elaborat şi aprobat prin Ordin al Ministrului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(5) Selectarea târgurilor şi expoziţiilor se face având în vedere atingerea obiectivelor şi intereselor
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(6) Condiţiile de eligibilitate pentru participarea la târguri şi expoziţii vor fi definite şi stabilite prin
ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
(7) Sumele aferente organizării acestor activităţi vor fi cuprinse în structura bugetului Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(8) Anual, participarea la acţiunile de informare privind politicile şi strategiile aplicate în domeniul
agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional se aprobă prin ordin al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale.”

PRIM - MINISTRU
Victor Viorel PONTA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ – – Ordonanţă de Urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr.
110 din 04 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea
organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi
dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional, cu completările ulterioare
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Potrivit prevederilor, lit. q a art.3 al Hotărârii Guvernului nr.
725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în
subordinea acestuia, ministerul întreprinde acţiuni şi iniţiative,
potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru participarea
României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la nivel
subregional, regional şi global, pentru valorificarea oportunităţilor şi
facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică şi ştiinţifică.
Prin O.U.G. nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de
informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi
dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional a fost aprobat cadrul
legal pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor ce intră în
competenţa M.A.D.R.
Prin Legea nr.110/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de
informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi
dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional s-a completat
O.U.G. nr.92/2011 cu prevederi legislative privind procedura de
organizare a acţiunilor de promovare a exportului. Actualul text al
O.U.G. nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de
informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi
dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional, aprobată cu
modificări prin Legea nr.110/2012 creează confuzii şi interpretări
între acţiunile de informare şi de promovare, iar anexa, parte
integrantă a actului normativ, detaliază numai tipurile de acţiuni şi
cheltuielile aferente sferei de informare.
Având în vedere că în atribuţiile Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, conform Hotărârea Guvernului nr. 725/2010
privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea
acestuia, nu sunt incluse cele privind promovarea exportului este
necesară modificarea O.U.G. nr.92/2011 pentru aprobarea
organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi
internaţional, aprobată cu modificări prin Legea nr.110/2012,
Acţiunile de informare privind politicile şi strategiile aplicate în
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, organizate de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vizează organizarea seminariilor,
conferinţelor, grupurilor de lucru (incluzând pe cele itinerante), în
special in zonele rurale, campanii radiofonice şi de televiziune
(documentare, emisiuni-dezbatere, etc.), acţiuni destinate şcolilor şi

universităţilor, organizarea de standuri de informare în târgurile
agricole interne şi internaţionale, realizarea de producţii vizuale şi
audiovizuale şi distribuirea lor.
De asemenea, organizaţiile profesionale şi interprofesionale din
sector vor fi încurajate să participe la târguri şi expoziţii interne şi
internaţionale pentru a oferi o imagine a sectorului agricol
românesc, a tradiţiilor şi obiceiurilor specifice spaţiului rural.
Ţinând seama că nepromovarea ordonanţei de urgenţă ar avea drept
consecinţă imposibilitatea asumării de către Guvernul României a
angajamentelor interne şi internaţionale şi având în vedere
necesitatea asigurării condiţiilor materiale pentru exercitarea de
către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a prerogativelor
de reprezentare a României la manifestările interne şi internaţionale
în domeniul de competenţă al ministerului stabilite prin Hotărârea
Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor
structuri aflate în subordinea acestuia, neadoptarea prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă creează riscul ca România să nu fie
reprezentată sau să fie reprezentată necorespunzător în acţiunile
interne şi internaţionale, care afectează imaginea României,
Organizarea participării României la manifestările de informare
privind politicile şi strategiile aplicate în domeniul agriculturii şi
dezvoltării rurale în plan intern şi internaţional este de importanţă
majoră, dat fiind interesul manifestat de actorii în domeniu privind
cunoaşterea oportunităţilor şi facilităţilor existente în domeniul
agricol, dar şi identificarea unor soluţii privind adaptarea şi/sau
corectarea deficienţelor prin măsuri adecvate,
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public
şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei
reglementare nu poate fi amânată s-a adoptat procedura de
reglementare prin ordonanţă de urgenţă deoarece parcurgerea
etapelor de adoptare a unui proiect de lege necesită o perioadă mai
îndelungată, care ar conduce la întârzieri în adoptarea măsurilor şi la
agravarea situaţiei actuale
2. Schimbări preconizate

3. Alte informaţii

Prin prezentul act normativ se asigură cadrul legal necesar
organizării de către M.A.D.R. a unor acţiuni de informare privind
politicile şi strategiile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării
rurale sub forma unor seminarii, conferinţe, grupuri de lucru
(incluzând pe cele itinerante), în special în zonele rurale, campanii
radiofonice şi de televiziune (documentare, emisiuni-dezbatere,
etc.), acţiuni destinate şcolilor şi universităţilor, standuri de
informare în târgurile agricole interne şi internaţionale, realizarea de
producţii vizuale şi audiovizuale şi distribuirea lor. Acţiunile şi
cheltuielile aferente se vor ,aproba prin Ordin al Ministrului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Aceste acţiuni sunt o bună oportunitate pentru prezentarea sectorului
agricol românesc cu toate componentele spaţiului rural şi a
oportunităţilor de investiţii, în scopul dezvoltării sectorului agricol
românesc prin stimularea investiţiilor.

Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1.Impactul macroeconomic
Nu este cazul.

11Impactul
asupra
mediului Nu este cazul.
concurential si domeniului ajutoarelor
de stat
2. Impactul asupra mediului
Programele de informare, cum sunt grupurile de lucru, seminariile,
de afaceri
campanii radiofonice şi de televiziune, standurile de informare în

3. Impactul social

târgurile agricole interne şi internaţionale au ca scop cunoaşterea
oportunităţilor şi facilităţilor existente în domeniul agricol dar şi
identificarea unor soluţii privind adaptarea şi/sau corectarea
deficienţelor prin măsuri adecvate
Prin aceste acţiuni se realizează explorarea, consolidarea,
valorificarea şi dezvoltarea oportunităţilor de investiţii.
Acţiunile de informare pe plan intern şi extern au ca scop facilitarea
contactelor între agenţii economici din România şi alte state
interesaţi în stabilirea de relaţii de cooperare pe diverse segmente.

4. Impactul asupra mediului
Nu este cazul.
5. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat
Cheltuielile aferente organizării acţiunilor de informare privind politicile şi strategiile aplicate în domeniul
agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional vor fi suportate din bugetul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu respectarea prevederilor legale.
Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Proiecte de acte normative suplimentare
Nu este cazul.
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu
legislaţia comunitară în materie
Nu e cazul
3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
alte documente
4. Evaluarea conformităţii:
Nu e cazul
5. Alte acte normative şi/sau documente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
internaţionale din care decurg angajamente
6. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1.Informaţii privind procesul de consultare
cu organizaţii neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate
Nu este cazul
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a
avut loc consultarea, precum şi a modului în care
activitatea acestor organizaţii este legată de
obiectul proiectului de act normativ
Nu este cazul
3. Consultările organizate cu autorităţile
administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi
ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale la
elaborarea proiectelor de acte normative
Nu este cazul
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor

interministeriale, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale
permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii

Nu este cazul.

Este necesar avizul Consiliului Legislativ.

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de
act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la
Nu e cazul.
necesitatea elaborării proiectului de act
normativ
2. Informarea societăţii civile cu privire la Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ,
precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii
cetăţenilor
sau
diversităţii
biologice
3. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului Proiectul de act normativ se va pune în aplicare după
de act normativ de către autorităţile adoptare, de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
administraţiei publice centrale şi/sau locale – Rurale.
înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii
Nu este cazul
În acest sens am elaborat prezentul proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 110
din 04 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor
acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern
şi internaţional, pe care îl supunem spre aprobare.
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