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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 19.12.2001
şi 20.12.2001
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a ţinut dezbaterile în şedinţe în zilele de
19.12.2001 şi 20.12.2001, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii viei şi vinului, în sistemul
organizării comune a pieţei vitivinicole (continuarea dezbaterilor - PL
631/2001).
La şedinţele din cele două zile au fost prezenţi toţi cei 31 de deputaţi,
membri ai comisiei, precum şi domnul deputat Nini Săpunaru, grupul
parlamentar PNL.
La şedinţe au participat ca invitaţi:
- Domnul Petre Mocanu - Director, Direcţia de Horticultură din
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ,
- Domnul Mircea Petrescu - Şef birou vie-vin, din Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,
- Domnul Cornel Dicu - Director al Inspecţiei de Stat pentru Controlul
Tehnic Vitivinicol.
Şedinţele au fost conduse de domnul deputat Ilie Neacşu, preşedintele
Comisiei.
La cererea Comisiei domnul director Cornel Dicu a prezentat o informare
privind activitatea desfăşurată de Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic
Vitivinicol.
Domnul director Cornel Dicu arată că din punct de vedere al controlului
tehnic, ISCTV a început cu inventarierea fraudelor existente, concomitent cu
instruirea întregului aparat de inspecţie din teritoriu, acţiune în care au fost
stabilite direcţii clare, metode de lucru, tematică completă de control, obiective
şi termene.
Acţiunea de depistare a produselor vinicole suspecte de a fi falsuri sau
substituiri din reţeaua comercială s-a desfăşurat în Bucureşti, Constanţa,
Craiova şi a condus la identificarea agenţilor economici care apelează la practici
şi tratamente oenologice nepermise.

În controalele efectuate au fost suspendate 24 de licenţe de îmbuteliere şi
au fost aplicate amenzi de peste 300 milioane lei. Aceste acţiuni s-au desfăşurat
la un număr de 36 de societăţi comerciale din judeţele: Bacău, Buzău, Botoşani,
Cluj, Dolj, Galaţi, Mureş, Neamţ, Prahova, Tulcea, Vaslui şi Vrancea.
Au fost situaţii când a fost necesară sesizarea organelor de cercetare
penală, conform art.38, lit.b) din Legea viei şi vinului nr.67/1997.
Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol s-a deplasat în
judeţul Vrancea, obţinând informaţii despre un număr de 26 de producători
particulari care deţin instalaţii şi se ocupă cu producerea şi valorificarea vinului
pichet. În acest sens, s-a solicitat constituirea unor echipe mixte de
percheziţionare a acestor gospodării private, cât şi finalizarea cercetărilor în
dosarele deja întocmite pentru falsurile în vinificaţie.
Pe linia respectării prevederilor legale am avut întâlniri cu conducerile
marilor societăţi comerciale vitivinicole din judeţul Vrancea şi putem afirma că
marea majoritate fac dovada unor activităţi corecte şi responsabile.
S-a trecut apoi la dezbaterea pe articole a Legii viei şi vinului, în sistemul
organizării comune a pieţei vitivinicole, amendamentele admise şi respinse fiind
cuprinse în raportul comisiei.
Supus la vot, după dezbaterile pe articole, proiectul de lege cu
amendametele aprobate a fost votat cu majoritate (1 vot contra).

Preşedinte,

Secretar,

Ilie NEACŞU
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