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SINTEZA
şedinţei Comisiei din ziua de 05.12.2001
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şia 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.
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.
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.
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, sau prezentat opinii, unele diferite faţă de cele iniţiale, care 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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