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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din ziua de 18 martie 2008
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de 18
martie 2008, începând cu ora 1400, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind etichetarea
produselor care conţin organisme modificate genetic (sesizare în fond;
Pl.x 94/2008).
2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea
societăţilor comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea
animalelor şi comercializarea cărnii şi a produselor din carne (sesizare
în fond; Pl.x 603/2007).
3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
modificarea şi completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal (avizare; Pl.x 66/2008).
Au fost prezenţi 26 de deputaţi, membri ai comisiei: Kelemen
Atilla Béla Ladislau, Semcu Emanuil Adrian, Tabără Valeriu, Mocanu
Vasile, Moisoiu Adrian, Dumitru Ion, Dumitriu Dragoş-Petre, Fuia
Stelian, Georgescu Filip, Giurgiu Mircia, Ghiorghioni Ionesie, Hoban
Ioan, Hoinaru Marian, Ionescu Daniel, Man Mircea, Miroşeanu
Alexandru Liviu, Mocioalcă Ion, Motreanu Dan Ştefan, Munteanu
Ioan, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, Popa Nicolae, Stan Ioan, Szekely
Levente Csaba, Tămagă Constantin, Timar Liviu.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat dr. Kelemen Atilla
Béla Ladislau, preşedintele comisiei.
Au participat ca invitaţi:
- domnul Töke István – secretar de stat, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale;

- doamna Tatiana Preda – consilier superior, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- domnul Chirfot Cristu – şef serviciu, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- domnul Dorin Zaharescu – consilier superior, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind
etichetarea produselor care conţin organisme modificate genetic (Pl.x
94/2008).
Domnul Töke István, secretar de stat, în M.A.D.R. a prezentat
poziţia Guvernului, menţionând că, la nivelul Uniunii Europene,
problematica organismelor modificate genetic este larg dezbătută în
ceea ce priveşte influenţa pe care produsele care conţin, constau sau
sunt obţinute din organisme modificate genetic o pot avea asupra
sănătăţii umane, sănătăţii animale şi protecţiei mediului. Evaluarea
riscului acestor produse se realizează pentru fiecare tip de organisme
modificate genetic în parte, înainte de autorizarea punerii pe piaţă,
luându-se în considerare avizul ştiinţific al Autorităţii Europene pentru
Siguranţa Alimentelor.
La nivel naţional, etichetarea organismelor modificate genetic
este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr.173/2006 privind
trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi
trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, obţinute din
organisme modificate genetic, care creează cadrul legal pentru
implementare, începând cu data aderării României la Uniunea
Europeană, a Regulamentului Parlamentului European
şi al
Consiliului Uniunii Europene nr.1830/2003/CE privind trasabilitatea şi
etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea
alimentelor şi hranei pentru animale, produse din organisme
modificate genetic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
268 din 18 octombrie 2003.
Guvernul României nu susţine adoptarea acestei iniţiative
legislative.
Au urmat dezbateri.
Domnul deputat Liviu Timar – a cerut respingerea propunerii
legislative pentru că în acest domeniu există reglementări.
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Domnul deputat Valeriu Tabără - şi-a exprimat surprinderea în
legătură cu modul în care sunt elaborate şi admise astfel de iniţiative
legislative.
Aspectele legate de organismele modificate genetic trebuie
tratate cu foarte mare atenţie, pentru că riscăm să rămânem în afara
progresului tehnologic şi a progresului economic.
Domnul deputat Daniel Ionescu – a afirmat că cine a semnat
acest proiect de lege nu are cunoştinţă despre genetică şi a recomandat
ca despre acest domeniu să se pronunţe cei care şi au cunoştinţele
corespunzătoare.
Domnul deputat Dragoş Dumitriu – a cerut mai multă înţelegere
pentru domeniul analizat şi soluţii care să reglementeze corect o
problematică deosebit de sensibilă în acest moment.
Domnul deputat Vasile Mocanu – a cerut susţinerea punctelor de
vedere exprimate de domnii deputaţi Valeriu Tabără şi Daniel Ionescu
şi a afirmat că producţia agricolă trebuie susţinută pentru obţinerea de
recolte mari, inclusiv prin progresul geneticii.
Domnul deputat Stelian Fuia - a arătat că fermierii români nu se
pot dezvolta în afara progresului obţinut în domeniul biotehnologiei şia afirmat că în domeniul etichetării există deja reglementări precise,
care trebuie doar respectate.
După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea propunerii
legislative.
Propunerea a fost votată cu majoritate. S-a înregistrat 1 abţinere.
În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii
legislative privind înfiinţarea societăţilor comerciale având ca obiect
de activitate abatorizarea animalelor şi comercializarea cărnii şi a
produselor din carne (Pl.x 603/2007).
Domnul deputat Valeriu Tabără a propus amânarea dezbaterii.
Domnul deputat Liviu Timar a arătat că proiectul de lege a mai
fost dezbătut în comisiei şi propune respingerea şi întocmirea unui
raport suplimentar în acest sens.
S-a supus aprobării propunerea de respingere, care a fost votată
cu majoritate. S-au obţinut 24 de voturi pentru respingere şi 2 abţineri.
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S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind
modificarea şi completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal (Pl.x 66/2008).
Domnul deputat Adrian Emanuil Semcu a propus acordarea unui
aviz negativ.
Propunerea de acordare a unui aviz negativ a fost aprobată cu
majoritate. S-au înregistrat 21 de voturi pentru aviz negativ şi 5 voturi
împotrivă.

PREŞEDINTE,
Dr. Kelemen Atilla Béla Ladislau
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SECRETAR,
Vasile Mocanu

