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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 4, 5, 6 şi 7 iulie 2011
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 4, 5, 6 şi
7 iulie 2011, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2002 privind
întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea
Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum
şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură (raport; PL.x 212/2011).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii apelor nr.107/1996 (raport comun cu Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x
211/2011).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
alin.(3) al art.67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008
privind pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x
243/2011).
4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea
Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 (raport; Pl.x 252/2011).
5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind etichetarea
produselor care conţin gluten (raport; Pl.x 763/2010).

Lucrările în şedinţă ale comisiei din ziua de 4 iulie 2011, au
început la ora 930 şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2002 privind
întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea
Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum
şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură (raport; PL.x 212/2011).
2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii apelor nr.107/1996 (raport comun cu Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x
211/2011).
3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea
alin.(3) al art.67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008
privind pescuitul şi acvacultura (raport comun cu Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x
243/2011).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai
comisiei: Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau,
Avram Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi
Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin,
Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel,
Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader,
Surupăceanu Mugurel, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat,
motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.
Ca invitat a participat domnul Tanczos Barna, secretar de stat în
cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia,
preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi
agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren
pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură
(PL.x 212/2011).
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Domnul deputat Stelian Fuia, în calitate de raportor, a prezentat
proiectul de lege. Au urmat dezbateri. Toate articolele din proiectul de
lege au fost aprobate în unanimitate. În ansamblu, Proiectul de Lege
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi
agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren
pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură a
fost aprobat în unanimitate.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de
Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL.x
211/2011).
Domnul deputat Marian Ghiveciu, în calitate de raportor, a
prezentat proiectul de lege şi a menţionat că acesta se află şi în
dezbaterea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului
şi echilibru ecologic.
Au urmat dezbateri. În timpul dezbaterilor s-au formulat
amendamente care se regăsesc în raportul întocmit de cele două Comisii.
Toate articolele au fost votate în unanimitate. În ansamblu,
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor
nr.107/1996 a fost votat în unanimitate.
Lucrările în şedinţă au continuat cu dezbaterea şi analiza
Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.67 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
(PL.x 243/2011).
Domnul deputat Mircia Giurgiu, în calitate de raportor, a
prezentat proiectul de lege. Au urmat dezbateri. Toate articolele au fost
votate în unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege a fost votat în
unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 5 iulie 2011,
începând cu ora 930, având următoarea ordine de zi aprobată:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea
Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 (raport; Pl.x 252/2011).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai
comisiei: Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau,
Avram Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi
Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin,
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Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel,
Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader,
Surupăceanu Mugurel, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat,
motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.
Ca invitat a participat domnul Tanczos Barna, secretar de stat în
cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia,
preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru
modificarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 (Pl.x 252/2011).
Domnul deputat Marian Ghiveciu, în calitate de raportor, a
prezentat proiectul de lege şi a cerut ca propunerea să fie corelată cu
prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel, cu
care se află în conexiune, respectiv cu art. 34 alin. (1) din legea nr.
1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, conform căruia
„Adunarea generală este alcătuită din totalitatea membrilor cooperatori”,
aşa cum cere Guvernul, ca o condiţie a susţinerii adoptării acestei
iniţiative legislative. Au urmat dezbateri. Toate articolele au fost
aprobate în unanimitate. În ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat în
unanimitate.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 6 iulie 2011,
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind etichetarea
produselor care conţin gluten (raport; Pl.x 763/2010).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai
comisiei: Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau,
Avram Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi
Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin,
Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel,
Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader,
Surupăceanu Mugurel, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat,
motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.
Ca invitaţi au participat:
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- domnul Tanczos Barna, secretar de stat în cadrul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul deputat Tudor Ciuhodaru.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia,
preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
etichetarea produselor care conţin gluten (Pl.x 763/2010).
Domnul deputat Marian Avram, în calitate de raportor, a prezentat
proiectul de lege. Domnia sa a precizat că iniţiativa legislativă are drept
scop realizarea cadrului legal pentru etichetarea produselor alimentare ca
re conţin gluten, dându-se astfel posibilitatea consumatorilor care suferă
de intoleranţă alimentară la gluten să se protejeze.
Glutenul este o proteină prezentă în grâu şi în alte cereale precum:
ovăzul, orzul şi secara, cu o valoarea nutriţională foarte mică, principala
funcţie a acestei proteine fiind aceea de a acţiona ca agent de legătură,
oferindu-i făinii capacitatea de a creşte. Proteinele acestor cereale sunt
toxice pentru persoanele care au dezvoltat această intoleranţă alimentară.
Intoleranţa la gluten este una din cele mai comune boli din lume.
În ţările cu populaţie majoritară de origine europeană, unul din 100 de
indivizi este afectat de această boală, numită celiachie. Studiile
epidemiologice arată că boala celiacă atinge între 2-15% din populaţia
globului.
Referitor la numărul de persoane diagnosticate în mod cert de
celiachie, în România, s-a realizat o statistică în urma raportărilor trimise
de spitale şi s-a ajuns la o cifră de peste 200.000 de persoane cu această
problemă, însă medicii susţin că numărul poate fi cu mult mai mare.
În prezent, singurul tratament care garantează celiacilor dispariţia
simptomelor clinice şi normalizarea rezultatelor testelor este eliminarea
completă şi definitivă din alimentaţie a tuturor produselor care conţin
gluten. Etichetarea corectă a produselor alimentare care conţin gluten
vine în sprijinul persoanelor şi, în special, în sprijinul copiilor care
suferă de această boală celiacă şi care nu se pot proteja singuri.
În acest sens, Uniunea Europeană a emis recent o directivă
privind etichetarea şi identificarea alimentelor de risc, iar în această
categorie de alimente considerate „de risc” au fost introduse şi produse
alimentare care conţin gluten.
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Au urmat dezbateri. S-a hotărât ca dezbaterea să fie reluată în
şedinţa viitoare.
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 7 iulie 2011,
începând cu ora 930. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind etichetarea
produselor care conţin gluten (raport; Pl.x 763/2010).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai
comisiei: Stelian Fuia, Ghiveciu Marian, Kelemen Atilla Bela Ladislau,
Avram Marian, Mocanu Vasile, Tabugan Ion, Alecu Valeriu, Antochi
Gheorghe, Banu Mihai, Bereş Vasile Stefan, Chirilă Constantin,
Coroamă Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Gheorghe Tinel,
Giurgiu Mircia, Horj Pavel, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu Ioan, Olar
Corneliu, Plăiaşu Gabriel, Roman Ioan Sorin, Stroian Toader,
Surupăceanu Mugurel, Tărâţă Culiţă, Ţurcanu Florin. A absentat,
motivat, domnul deputat Valeriu Tabără.
Ca invitaţi au participat:
- domnul Tanczos Barna, secretar de stat în cadrul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul deputat Tudor Ciuhodaru.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Stelian Fuia,
preşedintele comisiei.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
etichetarea produselor care conţin gluten (Pl.x 763/2010).
Toate articolele au fost aprobate în unanimitate. În ansamblu,
Propunerea legislativă privind etichetarea produselor care conţin gluten
a fost votată în unanimitate.
PREŞEDINTE,
Dr. ing. Stelian FUIA

SECRETAR,
Vasile MOCANU
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