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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din ziua de 05.12.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a ţinut lucrările în şedinţă în ziua de 05.12.2001 începând cu orele
930,  având la ordinea de zi următoarele:
1. Analiza situaţiei din viticultură şi dezbateri generale asupra  proiectului Legii

viei şi vinului, în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (sesizare
în fond - PL 631/2001).

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind producerea, prelucrarea,
controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor, precum şi
înregistrarea soiurilor de plante  (dezbateri - PL 648/2001).

Au fost prezenţi 24 de deputaţi, şapte deputaţi membri ai comisiei
aflându-se în delegaţie externă.

Au participat ca invitaţi:
- Domnul Gheorghe Predilă - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor,
- Domnul Petre Mocanu - Director general Direcţia de Horticultură din

Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ,
- Domnul Mircea Petrescu - Şef  birou  Vie-vin, din Ministerul

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,
- Domnul Marin Ghiţă - Director Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare

Viniviticolă Murfatlar,
- Domnul Mihai Patic - Director  S.C. TOHANI SA,
- Domnul Nicolae Varga - Director Institutul de Cercetare Viniviticolă

Valea Călugărească,
- Domnul Gheorghe Anghelache - Director Staţiunea de Cercetare

Viticolă Odobeşti,
- Domnul Mihail Baniţă - Director Staţiunea de Cercetare şi Producţie

Viniviticolă Drăgăşani,
- Domnul Ion Gavrilescu - Prorector Staţiunea Didactică Craiova,
- Domnul Valeriu Cotea - Institutul Agronomic Iaşi.
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Şedinţa a fost deschisă de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele
Comisiei, care a prezentat spre aprobare ordinea de zi a şedinţei şi a subliniat
importanţa proiectelor de lege aflate în dezbaterea membrilor comisiei. Plecând
de la această importanţă, de comun acord cu membrii biroului, au fost invitaţi
specialişti din domeniul atât de important al viticulturii, pentru că în urma
analizei pe care urmează să o facă plenul comisiei, actul normativ să capete o
formă şi un conţinut care să facă din această lege una de nivel european.

Anunţă că, pe lângă specialiştii invitaţi, participă şi domnul deputat Nini
Săpunaru, reprezentant al unui judeţ cu un mare potenţial în acest domeniu,
Judeţul Vrancea. Membrii comisiei sunt de acord cu participarea tuturor celor
anunţaţi.

În continuare, domnul deputat Ilie Neacşu dă cuvântul domnului Petre
Mocanu, Director general al Direcţiei pentru Horticultură din Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

În cuvântul său, domnul Director general Petre Mocanu a arătat că în
România viticultura şi vinificaţia constituie activităţi tradiţionale de mare
importanţă economică, dezvoltate în decursul timpului ca rezultat al condiţiilor
naturale foarte favorabile de care cultura viţei de vie beneficiază pe aproape tot
cuprinsul ţării.

Producţia viticolă mondială se realizează în prezent prin respectarea unor
legislaţii naţionale şi internaţionale riguroase, iar participarea ţărilor
producătoare la comerţul internaţional de vinuri şi produse vitivinicole se
realizează  numai cu condiţia ca ţările respective să dispună de legislaţii proprii
referitoare la acest domeniu şi să le aplice întocmai. În România a fost adoptată
Legea viei şi vinului nr.67/1997, la a cărei elaborare au fost avute în vedere
Reglementările Comunităţii Europene referitoare la organizarea comună a
pieţelor vitivinicole, la vinurile de calitate produse în regiuni delimitate, precum
şi alte reglementări comunitare.

Între timp, unele reglementări au fost abrogate, iar Legea viei şi vinului
nr.67/1997, aflată în vigoare, deşi era considerată ca fiind parţial armonizată cu
reglementările comunitare în domeniu, prin caracterul său exclusiv tehnic nu
satisface în totalitate cerinţele privind principiile de organizare comună a pieţei
vitivinicole.

Prezentul proiect de lege este elaborat în scopul armonizării complete a
Legii viei şi vinului nr.67/1997, cu textul Reglementării de bază nr.1493/1999,
în vigoare în Uniunea Europeană din data 1.08.2000.

Astăzi orice domeniu pe care îl vrei competitiv cere eforturi deosebite.
Pentru a sprijini acest sector trebuie să ajustăm sumele pe care le vom acorda,
inclusiv trebuie să realizăm o justă direcţionare a lor în perioada următoare.
Sunt prevăzute în acest sens sume pentru subvenţionarea producţiei marfă, a
producţiei de struguri destinată schimburilor.
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În viitor, un rol important în sprijinirea sectorului vitivinicol revine
organizaţiilor profesionale şi interprofesionale aşa cum se practică în
majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană.

O altă soluţie va fi susţinerea pe hectarul de viţă nobilă. Legea are
prevederi referitoare la îmbunătăţirea calitativă a producţiei. Se are în vedere
crearea şi respectarea unor tehnologii ecologice, nepoluante. O altă măsură va fi
realizarea cadastrului viticol naţional.

După analiza în Senat, la nivelul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi
Pădurilor s-a revăzut legea şi s-au stabilit, împreună cu specialiştii din domeniu,
un număr de 35 amendamente pe care am dori ca, după analizare, comisia să le
accepte.

În ceea ce priveşte organismele care să vegheze la buna funcţionare a
acestui domeniu important, ele vor fi aceleaşi care funcţionează şi în statele din
Uniunea Europeană.

Domnul ing.Mircea Petrescu, Şef birou Vie-vin - Legea a ţinut cont de
principalele armonizări şi reglementări prevăzute în aquis-ul în domeniul
viticulturii. Din ianuarie 2001 am trecut la realizarea noii legi a viei şi vinului.
Prevederi din legea aflată încă în vigoare au fost înlăturate din legislaţia
europeană. Ne-am orientat şi în direcţia introducerii unor elemente de sprijin
financiar pentru producătorii direcţi. Este necesar ca şi organizaţiile
profesionale să preia o parte din sarcina producătorilor.

Domnul director Marin Ghiţă - Aminteşte că pentru producătorii de
struguri există condiţii foarte grele. Are câteva propuneri concrete pentru
amendarea unor articole din lege, propuneri pe care le prezintă, urmând ca
acestea să fie analizate punct cu punct la dezbaterea pe articole a legii.

Domnul director Mihail Baniţă - Arată că este vorba de o lege tehnică,
menită să pună ordine în domeniu, precum şi să armonizeze legislaţia actuală cu
cea europeană. În sectorul vitivinicol sunt multe greutăţi legate de obţinerea
unor resurse materiale, pentru că investiţiile ajung la valori foarte mari.

Să se analizeze cu mare atenţie problema falsurilor care au invadat piaţa
şi care, din punct de vedere economic dau o grea lovitură producătorilor serioşi,
cu tradiţie.

Cu toate că există articole de lege care să combată falsurile, încă din
1940, nu s-a reuşit instaurarea unei discipline în domeniu. Să se acorde atenţie
denumirilor de origine, iar protecţia asigurată acestora să se facă simţită. Legea
a fost armonizată cu legislaţia europeană, dar sunt şi articole care trebuie
îmbunătăţite.

Dacă vrem să vorbim de eficienţa măsurilor, să se acorde mai multă
atenţie capitolului referitor la sancţiuni, care trebuie înăsprite, în funcţie de
importanţa economică.
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Să se găsească un sistem de certificare a producţiei de struguri, iar toată
circulaţia acestui tip de marfă să fie astfel organizată încât falsurile să fie
eradicate.

În acest sens să se adopte măsuri stricte, similare celor din Comunitatea
Europeană unde nu se discută în legătură cu astfel de încălcări ale legislaţiei.

Să se găsească măsuri eficiente de protecţie a producătorului. Sancţiunile
prevăzute în lege trebuie aduse până acolo încât să se ajungă la ridicarea
licenţelor de fabricaţie şi chiar la interzicerea totală a dreptului de a mai lucra în
domeniu un număr de ani.

Domnul director Gheorghe Anghelache - prezintă o seamă de
amendamente, cu privire la consolidarea sau refacerea unităţilor care să se
ocupe de producerea, controlul calităţii, comercializarea materialului săditor
viticol şi de înmulţire.

Domnul prorector Ion Gavrilescu - România dispune de condiţii
ecopedoclimatice deosebite pentru producerea de distilate de vin cu denumire
de origine. Din păcate, acest potenţial nu a fost valorificat până în prezent.
Această situaţie se datorează faptului că legile care au fost date la noi în ţară
pentru viticultură şi vinificaţie, atât înainte de război, cât şi după aceea, au tratat
lapidar problema producerii de distilate cu denumire de origine controlată.

Pentru a curma această situaţie păgubitoare pentru România, fie se dă o
lege specială pentru distilate de vin cu denumire de orgine controlată, fie se
tratează  în noua lege a viei şi vinului problema aceasta aşa cum trebuie.

De altfel, dacă nu se va reglementa acum această situaţie, probabil că
după aderarea la Uniunea Europeană, România nu va mai putea redeschide acest
capitol deoarce ţări mari producătoare precum Franţa, Italia, Spania, Germania,
ne vor impune să importăm produsele lor, prin sistemul de contingentare a
producţiei.

Domnul deputat Nini Săpunaru - Legea funcţionează din 1997, s-au
modificat doar câteva noţiuni. De fapt, legea a existat, dar, aşa cum se întâmplă
la noi ea nu a funcţionat cum trebuie. Un caz aparte îl reprezintă Judeţul
Vrancea, care este chiar un caz atipic: din 26.000 de hectare câte existau în 1990
au mai rămas în exploataţii mari aproximativ 6.000 de hectare. Celelate
suprafeţe sunt la producători individuali care nu au posibilitatea de prelucrare
corespunzătoare. Cei care vând vin îl prepară fără vreun control. Să acordăm
atenţie corespunzătoare organizaţiilor profesionale pe profil. În Vrancea nu
există acum capacităţile de prelucrare, de vinificaţie la nivelul producţiei, nu
există nici dotările tehnologice corespunzătoare. De exemplu, sunt chiar unităţi
mari de vinificaţie care nu au filtrele speciale utilizate în procesele tehnologice.

S-a pomenit aici despre falsurile existente pe piaţa vinurilor. Pentru
stoparea lor este nevoie de pedepse mai mari, de mai multă exigenţă în aplicarea
acestora şi de corectitudine.
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Domnul deputat Attila Kelemen - Sunt bucuros că am discutat un subiect
atât de important. Trebuie să educăm şi pe micii producători, care pot reprezenta
ceva pe piaţa vinurilor.

Atenţie la modul de prezentare a produselor şi la calitatea acestora.
Degeaba facem legi bune, dacă nu se aplică de fiecare dată.

Domnul deputat Marian Ianculescu - Legea poate fi aproape perfectă, este
de datoria noastră să elaborăm o lege foarte bună. Atunci când se va relua
dezbaterea pe articole să avem în vedere şi unele probleme legate de tehnica
legislativă.

Domnul deputat Sergius Tiberiu Sbârcea - Calitatea vinurilor este
asigurată de respectarea strictă a tehnologiilor. În acest domeniu un rol
important va reveni asociaţiilor profesionale pe profil.

Domnul deputat Mihai Nicolescu - Apreciez în mod deosebit utilitatea
acestei legi.  Este un domeniu foate important, care ne conferă o anumită
poziţie: vinurile româneşti au o anumită recunoaştere internaţională pe care
trebuie să o consolidăm.

În timp s-au obţinut multe medalii care arată calitatea vinurilor româneşti.
Însă, atunci când a trebuit să se vină şi cu cantităţi mai mari la aceeaşi

calitate au apărut greutăţile. Este necesar să se asigure existenţa unui corp de
control specializat în acest domeniu, să verifice cum se desfăşoară comerţul cu
vin.

Legat de aquis-ul comunitar, va trebui să realizăm calitatea necesară şi să
armonizăm legislaţia la ce este pe plan european.

Domnul deputat Vasile Predică - Sunt convins că în final legea va fi
foarte bună, să acordăm atenţie specială reîntineririi viilor. S-a vorbit puţin
despre refacerea unităţilor de produs altoi şi portaltoi, despre şcolile de viţă
pentru care ar trebui subvenţii de un anumit nivel.

Domnul Secretar de Stat Gheorghe Predilă - Din cauza politicii duse în
această perioadă, uşor, uşor au cam dispărut de pe piaţa vinurilor. Recent m-am
întors de la Treviso , Italia, unde chiar am fost întrebat ce se întâmplă cu
vinurile româneşti, a căror lipsă de pe piaţă se face resimţită. Aici s-a procedat
foarte bine că au fost invitaţi specialişti. Se pare că nu a fost suficientă
consultarea noastră. Au apărut multe amendamente şi îi vom consulta în
continuare şi pe ceilalţi specialişti pentru a reuşi să cuprindem totul. Cel mai
mare pericol îl reprezintă cei care falsifică vinul şi lovesc din punct de vedere
economic, în cei care lucrează corect, cinstit. Va trebui să ne gândim şi la un
program de perspectivă pentru defrişarea viilor plantate cu hibrizi şi să le
înlocuim cu soiuri nobile.

Domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele Comisiei - Cred că toţi cei care
suntem aici apreciem utilitatea întâlnirii organizate de comisie. S-au adus multe
amendamente, s-au prezentat opinii, unele diferite faţă de cele iniţiale, care
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trebuie analizate. Se vede că pentru a elabora o lege bună într-un domeniu atât
de important este nevoie de o consultare mai largă - cele mai bune soluţii să se
sedimenteze şi să-şi găsească locul în viitoarea lege.

Important este că suntem cu toţii de acord asupra importanţei legii şi a
necesităţii armonizării prevederilor ei cu cele europene.

În ceea ce priveşte potenţialul vitivinicol este clar că trebuie şi putem să
redevenim o putere în domeniu. Să fim mai prezenţi, inclusiv la reuniunile
internaţionale unde suntem invitaţi şi nu prea am mai participat în ultima vreme,
din diferite motive.

Va trebui să avem în vedere, în viitor şi producţiile, atât cantitativ cât şi,
mai ales calitativ pentru a putea concura cu ţările cu tradiţie în viticultură. În
acelaşi timp trebuie să descurajăm din start falsurile, iar pentru aceasta va fi
necesar să stabilim nişte sancţiuni care să descurajeze orice încercare de a se
lucra incorect.

Ar trebui ca data viitoare să ni se prezinte şi o situaţie cu rezultatele
inspecţiei efectuate în judeţul Vrancea.

S-au adus foarte multe amendamente la proiectul de lege. Vă rog să le
lăsaţi la comisie, pentru a fi analizate cu atenţie.

Mă bucur că intenţiile de a elabora o lege bună sunt comune şi sper ca la
final să putem fi mai optimişti.

  Preşedinte, Secretar,

Ilie NEACŞU      Victor NEAGU
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