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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 27.11.2001 şi 28.11.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe în zilele de 27.11.2001 începând
cu orele 1500 şi 28.11.2001, începând cu orele 900 şi a avut următoarea ordine
de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind producerea,

prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor,
precum şi înregistrarea soiurilor de plante  (sesizare în fond - PL
648/2001).

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Legea Creditului
Agricol (continuarea dezbaterilor - PL 311/2001).

Au fost prezenţi 30 de deputaţi, domnul Attila Kelemen, vicepreşedinte
al Comisiei fiind în delegaţie externă.

Ca invitaţi au participat:
- domnul Gheorghe Hedeşan - Şef al Inspecţiei de stat  pentru calitatea

seminţelor şi materialului săditor;
- domnul Gheorghe Itu, Cercetător principal I.C.C.P.T Fundulea;
- domnul Alexandru Tianu - Preşedinte al Asociaţiei producătorilor de

seminţe.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele

Comisiei.
Domnul deputat  Ilie Neacşu a anunţat că pe ordinea de zi se află

proiectul de Lege privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea
calităţii, comercializarea seminţelor, precum şi înregistrarea soiurilor de
plante.

S-a dat cuvântul domnului Gheorghe Hedeşan, şef al Inspecţiei de stat
pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor care a prezentat principalele
motive care au condus la elaborarea acestui proiect de lege şi la supunerea lui
spre dezbatere comisiei.

Astfel, în conformitate cu prevederile aguis-ului comunitar, în anul
1997 au fost aduse unele modificări şi completări Legii nr.75/1995,
armonizându-se principalele reglementări ale celor 11 directive de bază ale
Consiliului Comunităţii Europene privind producerea în vederea
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comercializării şi comercializarea seminţelor şi materialului de producţie
vegetativ, cu amendamentele efectuate până în anul 1995.

Legislaţia comunitară nu înglobează problematica seminţelor şi
materialului de reproducţie vegetativ într-o singură directivă, fiecare din cele
11 directive referindu-se la câte o grupă de specii agricole şi horticole.

În cadrul legislaţiei comunitare, în ultimii 5 ani, au fost aduse
importante amendamente, ceea ce impune adoptarea, în România, a unei
reglementări în domeniu.

Până în prezent nu au fost armonizate prevederile referitoare la piaţa
seminţelor cuprinse în Reglementarea Consiliului Comunităţii Europene
nr.2358 din 1971 privind organizarea comună  a pieţei seminţelor.

Proiectul de lege este întocmit în vederea armonizării legislaţiei
româneşti cu reglementările Uniunii Europene în acest domeniu şi, astfel,
înlocuieşte Legea nr.75/1995.

Modificările şi completările principale se referă la următoarele aspecte:
- instituirea posibilităţilor de armonizare a particularităţilor pe specii şi

grupe de specii, prin reglementări ulterioare sau modificarea celor existente
stabilite de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;

- înlocuirea unor termeni utilizaţi de lege, cu termeni prevăzuţi în
directive, pentru a se institui un limbaj comun în acest domeniu;

- detalierea condiţiilor de admitere la import, în principal a importurilor
din alte ţări decât cele comunitare, pe principiul echivalenţei condiţiilor de
producere şi de control al calităţii seminţelor;

- reglementarea producerii şi circulaţiei unor seminţe de plante în
interesul conservării resurselor genetice;

- adăugarea unui nou capitol, capitolul IV - "Piaţa Seminţelor" în
conformitate cu Reglementarea Consiliului Comunităţii Europene
nr.2358/1971, în care se prevăd principiile mecanismelor de subvenţionare a
producătorului de seminţe şi de licenţiere a importului, urmând ca detaliile de
aplicare a mecanismelor să fie stabilite prin hotărârii ale Guvernului în
funcţie de o politică proprie până în momentul aderării României la Uniunea
Europeană;

- reglementarea comercializării soiurilor modificate genetic;
- introducerea de prevederi privind unele aspecte tehnice care trebuie

aplicate în corelaţie cu reglementările în materie ale unor organizaţii
internaţionale la care România este parte;

- modificarea prevederilor privind regimul de protecţie a noilor soiuri,
având în vedere că a intrat în vigoare Legea nr.255/1998 privind protecţia
noilor soiuri de plante;

- completarea unor atribuţii ale autorităţilor care activează în acest
domeniu;

- actualizarea unor prevederi privind contravenţiile şi sancţiunile
aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale.
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Domnul Gheorghe Hedeşan menţionează că în proiectul de lege nu s-
au prevăzut reglementări privind materialul săditor.

Domnul deputat Marinache Vişineascu  arată că legea este bine făcută.
În perioada guvernării Văcăroiu unităţile SEMROM au fost privatizate, fără
să se pună condiţii în legătură cu asigurarea cantităţii şi calităţii seminţei.
Rămânem descoperiţi la aspectele garantării celui care produce sămânţa că o
asigură şi la cantităţile, dar şi la calitatea corespunzătoare. Nu există obligaţii
la adresa acestora. În ţările Comunităţii Europene nu se utilizează decât
sămânţa avizată. Nici o cultură nu se înfiinţează decât dacă sunt avizele
necesare în ceea ce priveşte sămânţa. Nu s-a asigurat o limitare prin licenţă a
unor cantităţi pe care să le şi producă şi nimeni nu are vreun angajament care
va asigura cantitatea necesară.

Domnul deputat Ionel Adrian - arată că producţia de sămânţă este o
treabă serioasă. Legea este foarte bună chiar şi în forma prezentată aici.
Trebuie să ne aliniem la Comunitatea Europeană. Este o lege tehnică, să
adoptăm termenii utilizaţi în legislaţia comunitară. O atenţie aparte să
manifestăm pentru garantarea, prin lege, a calităţii seminţelor.

Domnul deputat Marian Ianculescu - susţine că legea trebuie extinsă,
că nu cuprinde toate elementele: horticultură, silvicultură.

Domnul deputat Dan Raşovan - cere lămuriri în legătură cu
modalitatea de verificare şi certificare a seminţelor. Trebuie să ne gândim la
un corp de inspectori ai statului care să garanteze temeinicia acestor verificări
şi certificări. O întrebare pe care o punem se referă la faptul dacă
laboratoarele se vor privatiza sau vor rămâne ale statului. Cum se va asigura
finanţarea acestor unităţi dacă ele vor rămâne ale statului ?

Domnul deputat Mihai Nicolescu - arată că legea este de o importanţă
deosebită şi, de aceea, să nu lăsăm nici o fisură. Să creeăm cadrul necesar
pentru a obţine sămânţă de bună calitate, material biologic care să reprezinte
soiul, să nu avem imixtiuni. Să ne alinime al aquis-ul comunitar. Să folosim
elementele tehnologice. Sămânţa să fie realizată sub supravegherea celor care
să vegheze ca regulile de producţie să fie respectate strict. Se acordă o atenţie
mare problemei sancţiunilor şi responsabilităţilor.

Domnul deputat Ilie Neacşu - preşedintele Comisiei subliniază
importanţa adoptării acestui proiect de lege. Pornind de la însemnătatea legii,
de la cerinţa armonizării legislaţiei româneşti cu legislaţia comunitară,
personal doreşte ca din comisie să iasă legi foarte bune, care să răspundă
tuturor cerinţelor. În acest sens a invitat la dezbateri specialişti care se
confruntă zilnic cu problemele aflate în dezbatere. Această practică, a
consultării specialiştilor, va fi prezentă la analiza fiecărui proiect de lege care
prezintă o importanţă deosebită pentru agricultura României. Pe parcursul
analizei să se vină cu amendamente, pentru că proiectul este perfectibil. Să se
aibă în vedere problematica legată de introducerea de prevederi privind
aspectele de natură tehnică, a căror aplicare să se coreleze cu reglementările
în materie ale unor organizaţii internaţionale la care România este parte. Să se
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ţină cont de sistemul O.C.D.E., privind certificarea purităţii varietale a
seminţelor destinate comerţului internaţional. De asemenea, să se aibă în
vedere şi chestiunile legate de alte metode: ISTA, pentru testarea seminţelor
sau sistemul UPOV, pentru protecţia varietăţilor de plante, metode de testare
şi asigurarea protecţiei soiurilor.

Lucrările au fost reluate în ziua de 28.11.2001, orele 900 sub
conducerea domnului deputat Ilie Neacşu, preşedintele Comisiei.

Dezbaterile au vizat, în principal, prevederile legate de modificarea
regimului de protecţie a noilor soiuri, având în vedere că a intrat în vigoare
Legea nr.255 din 1998 privind protecţia noilor soiuri de plante.

În acest sens, domnul Alexandru Tianu, preşedintele Asociaţiei
Producătorilor de Seminţe a expus pe larg importanţa capitolului legat de
protecţia noilor soiuri, domeniu în care mai sunt multe de rezolvat,
propunând în scopul clarificării domeniului un număr de amendamente, care
vor fi analizate la dezbaterea pe articole a legii.

Domnul Preşedinte Ilie Neacşu cere ca membrii comisiei, prin
contribuţia lor la dezbateri să asigure o mai mare flexibilitate reglementărilor
în domeniu, pentru a permite ca, prin reguli şi norme de aplicare, Guvernul
sau Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor să poată proceda la
armonizarea aspectelor specifice, inclusiv în cazul modificărilor care apar
proprietari plan european în acest domeniu.

Partea a doua a şedinţei Comisiei din data de 28.11.2001 s-a desfăşurat
la Institutul de Cercetări pentru Apicultură şi la Combinatul Apicol de la
Bucureşti, pentru a permite o documentare la faţa locului a membrilor
comisiei în legătură cu problemele şi cu cerinţele pe care le ridică în prezent
un domeniu important al agriculturii, apicultura, căruia trebuie să i se dea mai
multă atenţie în viitor şi care are, de asemenea, nevoie de sprijin din partea
statului.

  Preşedinte, Secretar,

Ilie NEACŞU      Victor NEAGU
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