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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din zilele de 17, 18, 19 şi 20 octombrie 2011
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 17, 18,
19 şi 20 octombrie 2011, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele
măsuri suplimentare pentru etichetarea alimentelor (raport; Pl.x
364/2011).
2. Analiza situaţiei privind acţiunile sanitar-veterinare.
În ziua de 17 octombrie 2011, membrii Comisiei pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a
Camerei Deputaţilor, împreună cu membrii Comisiei pentru
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală din Senat au participat la o
întâlnire - dezbatere cu domnul Dacian Cioloş, comisar pentru
agricultură al Uniunii Europene.
Lucrările şedinţei au început la ora 1230 şi au fost conduse, de
domnul deputat Stelian Fuia, preşedintele comisiei.
În cadrul întâlnirii, domnul comisar Dacian Cioloş a prezentat pe
larg principalele direcţii ale Politicii Agricole Comune, date legate de
fondurile pe care Uniunea Europeană le va aloca acestui domeniu,
precum şi modalităţile de atribuire a fondurilor europene către
fermierii români.
Membrii celor două comisii au formulat întrebări legate de noua
PAC şi au prezentat situaţii concrete din colegiile în care-şi desfăşoară
activitatea, au făcut observaţii legate de necesitatea adoptării la
condiţiile din România a prevederilor din PAC şi au cerut reanalizarea

condiţiilor pentru accesarea fondurilor din Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 18 octombrie
2011, începând cu orele 1400, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele
măsuri suplimentare pentru etichetarea alimentelor (raport; Pl.x
364/2011).
2. Analiza situaţiei privind acţiunile sanitar-veterinare.
Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.
Ca invitaţi au participat;
- domnul Liviu Octavian Bumbu, secretar de stat - Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Corneliu Ceică, vicepreşedinte – Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
- domnul Aurel Popescu, vicepreşedinte ROMALIMENTA;
- domnul Gheorghe Lăcătuşu, consilier superior – Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- doamna Daniela Voica, director tehnic, ROMPAN;
- domnul Constantin Bratu, membri CA, ROMALIMENTA
Brăila;
- doamna Irina Siminenco, consultant – ROMALIMENTA
Constanta.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia,
preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind
unele măsuri suplimentare pentru etichetarea alimentelor (Pl.x
364/2011).
Domnii deputaţi Ioan Munteanu, Gheorghe Antochi, Kelemen
Atilla Bela Ladislau au propus respingerea proiectului de lege,
argumentând că propunerile formulate în această propunere nu se
justifică.
Domnul deputat Marian Avram a cerut respingerea proiectului de
lege şi a afirmat că părerea domniei sale este că, în spatele
standardelor de firmă, se ascund alte interese.
Domnul Aurel Popescu, preşedintele ROMPAN a prezentat
punctul de vedere al ROMALIMENTA şi a subliniat că printre
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motivele pentru care o etichetare bazată pe un cod de culori nu a fost
considerată potrivită pentru consumatori, se regăsesc:
- nu oferă informaţii suficiente consumatorilor pentru a face
alegeri informate, fiind un sistem simplist, trunchiat, care induce în
eroare;
- sistemul bazat pe un cod de culori nu promovează varietatea în
alimentaţie, deşi este cunoscut faptul că doar echilibrul de ansamblu
bazat pe varietate asigură întreaga gamă de macro şi subnutrienţi
necesară organismului;
- sistemul bazat pe un cod de culori poate conduce la eliminarea
din alimentaţie a unor alimente care conţin nutrienţi esenţiali:
minerale, antioxidanţi etc.;
- folosirea unui sistem de etichetare nutriţională bazat pe coduri
de culoare nu poate sta la baza educaţiei privind o alimentaţie
echilibrată din cauza informaţiilor insuficiente oferite despre alimente.
Proiectul de lege porneşte de la premisă greşită, şi anume,
existenţa unor categorii precum „alimente sănătoase”, „alimente care
trebuie consumate cu moderaţie” şi „alimente cu efecte dăunătoare
asupra sănătăţii”. Asemenea definiţii trebuie să aibă un fundament
ştiinţific solid şi acceptat unanim, iar până în acest moment nu există o
astfel de bază ştiinţifică. În plus, aceste definiţii trebuie să respecte atât
legislaţia europeană în vigoare cât şi acordurile internaţionale. Orice
măsură menită să afecteze consumul pentru binele sănătăţii publice,
care nu este fundamentată ştiinţific, este discriminatorie prin definiţie.
Proiectul de lege va crea un dezavantaj competitiv pentru
producătorii şi comercianţii din România deoarece în ţările învecinate
nu există o legislaţie similară. Introducerea codului de culori pe
etichetele produselor comercializate în România va crea impresia
(falsă) că acestea sunt de o calitate inferioară. În acelaşi timp,
importurile de pe piaţa europeană pentru produse ce nu conţin acest
sistem de etichetare nu pot fi oprite dacă nu este o cerinţă similară în
legislaţia europeană.
Având în vedere cele prezentate, ROMALIMENTA consideră că
proiectul legislativ propus nu este în concordanţă cu modificările
legislative în curs de aprobare la nivel european, privind informarea
consumatorilor referitoare la produsele alimentare.
3

Totodată, pe plan european propunerea utilizării unui cod de
culori pentru etichetarea produselor alimentare a fost deja respinsă,
considerându-se că această metodă simplistă şi nefundamentată
ştiinţific va avea un efect opus celui scontat, creând confuzie în rândul
consumatorilor fără a oferi o explicaţie cu privire la nevoile
nutriţionale individuale şi va crea disfuncţionalităţi pe piaţa produselor
alimentare.
Din aceste considerente, ROMALIMENTA propune respingerea
acestui proiect legislativ cu implicaţii negative majore asupra
industriei alimentare.
Domnul Liviu Octavian Bumbu, secretar de stat în MADR a
menţionat că punctul de vedere al ministrului este asemănător cu
punctul de vedere al ROMALIMENTA şi nu susţine adoptarea
proiectului de lege supus dezbaterii.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 19 octombrie 2011,
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind unele
măsuri suplimentare pentru etichetarea alimentelor (raport; Pl.x
364/2011).
Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.
Ca invitat a participat domnul Liviu Octavian Bumbu, secretar de
stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia,
preşedintele comisiei.
Au continuat dezbaterile şi analiza la Proiectului de Lege
privind unele măsuri suplimentare pentru etichetarea alimentelor (Pl.x
364/2011).
După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea proiectului
de lege. Propunerea de respingere a fost aprobată în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 20 octombrie
2011, începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Analiza situaţiei privind acţiunile sanitar-veterinare.
Au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 28 membri ai
comisiei. A absentat, motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.
Ca invitaţi au participat;
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- domnul Liviu Octavian Bumbu, secretar de stat - Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Corneliu Ceică, vicepreşedinte – Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia,
preşedintele comisiei.
S-a trecut la analiza situaţiei privind acţiunile sanitar-veterinare.
Domnul deputat Marian Avram a arătat că ar fi dorit ca la analiza
din comisie să fi fost prezent preşedintele ANSVSA, pentru că trebuie
dezbătute probleme de o gravitate deosebită.
Domnul deputat Kelemen Atilla Bela Ladislau a afirmat că
analiza legată de ANSVSA trebuie să fie tratată cu maximă seriozitate,
pentru că orice fisură în activitatea specifică a autorităţii poate avea
implicaţii deosebite în ce priveşte sănătatea animalelor şi chiar şi sub
aspectul economic din acest domeniu.
A propus ca la viitoarea dezbatere pe aceste teme să fie prezent
preşedintele ANSVSA, împreună cu toţi vicepreşedinţii, pentru o
analiză a tuturor domeniilor.
Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut să se organizeze o
dezbatere şi pe problematica PNDR, precum şi pe cea a împăduririlor
şi a perdelelor forestiere de protecţie.
Membrii comisiei au hotărât ca, în şedinţa viitoare, să fie reluată
analiza privind activitatea ANSVSA, cu participarea preşedintelui
acestei autorităţi şi vicepreşedinţilor, care să prezinte situaţia pe fiecare
domeniu care intră în responsabilitatea ANSVSA.
PREŞEDINTE,
Dr. ing. Stelian FUIA

SECRETAR,
Vasile MOCANU
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