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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 12 şi 13 septembrie 2006

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de
12 şi 13 septembrie 2006, având următoarea ordine de zi:
1. Întâlnire de lucru cu delegaţia Comisiei pentru Alimentaţie,
Agricultură şi Protecţia Consumatorilor a Parlamentului German;
2. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege a parteneriatului publicprivat pentru cercetarea ştiinţifică din domeniul agriculturii, silviculturii şi
industriei alimentare şi din unităţile de învăţământ agricol şi silvic – sesizare
în fond, comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, PL.x
409/ 2006;
3. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului
sub formă de Schimb de Scrisori între România şi Comunitatea Europeană
privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferenţiale în domeniul
vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 2006 - sesizare în fond, PL.x
622/2004.
Şedinţa din data de 12.09.2006 a început la orele 1000 şi a avut
următoarea ordine de zi:
- Întâlnire cu membrii delegaţiei Comisiei pentru Alimentaţie,
Agricultură şi Protecţia Consumatorilor a Parlamentului German. Componenţa
Comisiei a fost următoarea:
• doamna DROBINSKI-WEISS, Elvira – deputat SPD;
• domnul ZOELLMER, Manfred Helmut – şeful delegaţiei,
deputat SPD;
• domnul JAHR, Peter – deputat CDU/CSU;

• domnul RÖRING, Johannes – deputat CDU/CSU;
• doamna HOEHN, Baerbel – deputat Bündins 90/Die Grünen;
• domnul GEISEN, Edmund Peter – deputat FDP;
• doamna TACKMANN, Kristen – deputat Die Linke;
• domnul KEHRHAHN, Joachim – secretarul Comisiei;
• domnul Manuel Furtwaengler – secretar II, Ambasada
Republicii Federale Germania.
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.
În cadrul întâlnirii, domnul deputat dr.Atilla Kelemen, preşedintele
Comisiei a prezentat o informare în legătură cu stadiul agriculturii româneşti
şi cu măsurile de reformă întreprinse în ultimii 16 ani pentru a transforma
agricultura românească într-un sector compatibil cu cerinţele europene în
domeniu şi pentru a creşte gradul de eficienţă şi de competitivitate al
agriculturii.
De asemenea, reprezentanţii părţii germane au informat membrii
comisiei în legătură cu stadiul în care se află sectorul agricol în Germania şi cu
aşteptările pe care Uniunea Europeană le are în legătură cu dezvoltarea
agriculturii. S-au purtat discuţii şi în legătură cu problematica legată de
organismele modificate genetic şi implicaţiile economice şi ecologice ale
culturilor de plante modificate genetic.
Schimbul de păreri a continuat într-o deplasare pe teren, la Ferma de
taurine Pantelimon, unde au fost analizate la faţa locului aspecte legate de
dezvoltarea şi reformele aplicate în sectorul zootehnic.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 13.09.2006, având
următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege a parteneriatului publicprivat pentru cercetarea ştiinţifică din domeniul agriculturii, silviculturii şi
industriei alimentare şi din unităţile de învăţământ agricol şi silvic – sesizare
în fond, comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, PL.x
409/ 2006;
2. Dezbaterea şi analiza proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului
sub formă de Schimb de Scrisori între România şi Comunitatea Europeană
privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferenţiale în domeniul
vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 2006 - sesizare în fond, PL.x
622/2004.
3. Alegerea unui secretar al comisiei.
Au fost prezenţi 25 de deputaţi, membri ai comisiei.
În prima parte, în care a fost analizat proiectul Legii parteneriatului
public-privat pentru cercetarea ştiinţifică din domeniul agriculturii,
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silviculturii şi industriei alimentare şi din unităţile de învăţământ agricol şi
silvic, PL.x 409/ 2006, şedinţa a fost comună cu comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Nicolae Flaviu Lazin – secretar de stat în Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Cristian Hera – preşedinte, Academia de Ştiinţe Agricole şi
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”;
- domnul Victor Grigorescu – consilier, Ministerul Economiei şi
Comerţului;
- domnul Tudorel Baltă – consilier superior, Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
S-a trecut la analiza şi dezbaterea proiectului Legii parteneriatului
public-privat pentru cercetarea ştiinţifică din domeniul agriculturii,
silviculturii şi industriei alimentare şi din unităţile de învăţământ agricol şi
silvic.
S-a hotărât ca dezbaterea să fie reluată într-o şedinţă viitoare, pentru a
se aprofunda problematica legată de implicaţiile parteneriatului public – privat
asupra activităţii unităţilor de cercetare.
Dezbaterea în şedinţă a fost reluată pe marginea proiectului de Lege
pentru ratificarea Acordului sub formă de Schimb de Scrisori între România şi
Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale
preferenţiale în domeniul vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 2006,
PL.x 622/2004.
Domnul Tudorel Baltă, consilier superior în Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a prezentat expunerea de motive, arătând că în
cursul lunii noiembrie 2004, România şi Comisia Europeană au iniţiat
negocieri vizând adaptarea prevederilor Acordului European (AE) pentru a
ţine cont de noile dezvoltări în sectorul vinurilor şi băuturilor spirtoase, prin
convenirea unui Protocol Adiţional care să includă un nou Acord privind
recunoaşterea reciprocă, protecţia şi controlul denumirilor de origine şi
indicaţiilor geografice şi un nou aranjament comercial în privinţa concesiilor
comerciale pe care părţile şi le acordă în comerţul cu vinuri şi băuturi
spirtoase.
Abordarea României şi a Comisiei Europene în cadrul acestui proces de
negociere a fost fundamentată pe necesitatea pregătirii adecvate a operatorilor
economici de profil din ţările candidate, astfel încât aceştia să se adapteze în
timp util şi de o manieră eficientă la realităţile şi cerinţele economice ale pieţei
comune a Uniunii europene (UE).
În cadrul acestui exerciţiu de negociere delegaţia română a fost condusă
de un reprezentant al Ministerului Economiei şi comerţului (MEC) şi a inclus
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reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Oficiului Naţional al Denumirilor
de Origine pentru Vinuri şi alte Produse Vitivinicole, Oficiul de Stat pentru
Invenţii şi Mărci, respectiv Ministerul Integrării Europene.
Obiectivul negocierilor a fost reprezentat de adaptarea dispoziţiilor
vechiului Acord convenit cu Uniunea Europeană în anul 1993, pentru a se ţine
seama, pe de o parte, de aderarea la Uniunea Europeană a celor 10 Noi State
Membre, precum şi de dezvoltările actuale înregistrate în sectorul de vinuri şi
băuturi spirtoase al celor două părţi.
În acest context a fost convenită adaptarea concesiilor comerciale
bilaterale în domeniul vinurilor şi băuturilor spirtoase, respectiv suplimentarea
contingentului tarifar, cu exceptare de la plata taxelor vamale, acordat de
Uniunea Europeană la importul de produse româneşti de la 300.000 de
hectolitri la 345.000 hectolitri. Contingentul tarifar acordat de către România
(60.000 hectolitri, cu exceptare de la plata taxelor vamale) nu a fost modificat.
Pentru aplicarea neîntârziată a noilor concesii comerciale în domeniu,
cele două părţi au convenit încheierea unui Acord sub formă de Schimb de
Scrisori, care să înglobeze preferinţele tarifare astfel convenite, document care
a fost semnat la data de 23 februarie 2006.
Au urmat dezbateri generale.
Domnul deputat Valeriu Tabără – a arătat că în domeniul viticulturii
sunt multe lucruri de rezolvat pentru ca sectorul să facă faţă cerinţelor
integrării în Uniunea Europeană şi, mai ales, ofensivei unor noi producători pe
piaţa vinurilor. Nu s-a făcut ceea ce trebuia pentru omologarea şi promovarea
soiurilor noi, complementare.
Domnul deputat Daniel Ionescu – a criticat modul în care sectorul
viniviticol este pregătit pentru integrare. În zona Vrancea, pe care o cunoaşte
foarte bine, se constată o reducere periculoasă a suprafeţelor cultivate cu viţă
de vie. Importul de vin vrac a dus la prăbuşirea producţiei interne, iar
ministerul nu a luat cele mai bune măsuri de contracarare a efectelor generate
de importuri.
Domnul deputat dr.Atilla Kelemen – a arătat că în comisie este necesară
o analiză foarte atentă a măsurilor pe care factorii cu răspundere trebuie să le
ia pentru ca sectorul viticulturii să facă faţă rigorilor integrării.
Sunt suprafeţe de sute de hectare de pe care viile au fost distruse fără ca
să se înfiinţeze noi plantaţii.
Dacă nu încercăm să facem nişte strategii pe domenii vom deveni piaţă
de desfacere. Acum, când suntem la mai puţin de 4 luni până la integrare,
trebuie o analiză foarte serioasă a problemelor.
S-a trecut la dezbaterea pe articole.
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Articolul unic a fost votat cu majoritate. S-a înregistrat 1 vot împotrivă.
În continuarea dezbaterilor, domnul deputat dr.Atilla Kelemen a
informat membrii comisiei în legătură cu necesitatea de a alege un nou
secretar al comisiei, întrucât domnul deputat Ioan Munteanu, secretar al
comisiei din partea Grupului Parlamentar PSD a fost ales în funcţia de
Secretar al Camerei Deputaţilor.
Grupul Parlamentar al PSD a stabilit ca funcţia de secretar al comisiei
să fie ocupată de domnul deputat Vasile Mocanu.
S-a supus aprobării propunerea ca în funcţia de secretar al comisiei să
fie ales domnul deputat Vasile Mocanu.
Propunerea a fost votată în unanimitate.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Dr. Atilla KELEMEN

Vasile MOCANU
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