
EXPUNERE DE MOTIVE:

Lanţurile scurte de aprovizionare cu alimente înseamnă vânzarea de la un 
fermier ia un consumator prin implicarea a maxim un intermediar. Conceptul este 
deja unul de succes în majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană şi, în ultima 
perioadă, se bucură de atenţie sporită în România, atât în rândul fermierilor, cât şi 
al consumatorilor.

Obţinerea de produse agricole şi alimentare cu scopul de a le vinde într-un 
areal suficient de apropiat de zona de cultură, este, de asemenea, un concept care 
promite să schimbe modul în care ne raportăm în prezent la obţinerea hranei.

Vânzarea directă are un rol vital în acest proces, în România fiind tot mai 
frecvent întâlnite cazurile în care agricultorul vinde fără intermediari clienţilor. Se 
nasc astfel sisteme alimentare locale unde producţia, prelucrarea, comercializarea şi 
consumul de alimente au loc într-o zonă geografică de dimensiuni relativ mici.

Deşi subiectul nu este unul nou în spaţiul legislativ românesc, ţara noastră 
este singura ţară din Uniunea Europeană care a pierdut lupta cu Bruxelles-ul înainte 
ca această luptă de apărare a intereselor României în cadrul UE să înceapă.

Astfel, în anul 2015 toate organizaţiile patronate precum şi organizaţiile 
consumatorilor din ţara noastră au fost de acord cu acest mod de reglare a 
distorsiunilor din piaţa concurenţială, cu rezolvarea piedicilor referitoare la lipsa 
accesului producătorului român pe piaţă ca urmare a regulilor defavorabile 
introduse de proprietarii supermarketurilor, prin prezenţa la raft a 51% produse 
româneşti folosind conceptul de lanţ alimentar scurt ca parte a Politicii Agricole 
Comune document de bază la capitolul Agricultură al Uniunii Europene.

Reprezentanţii Comisiei Europene au cerut României să dovedească 
necesitatea implementării unei astfel de legi în România.

Datorită faptului că autorităţile române nu au fost în stare să aducă 
argumente "în oglindă" cu argumentaţia regiunilor viticole din Franţa, cu autorităţile 
statului din Belgia, cu organizaţiile patronale şi ale consumatorilor din Polonia şi cu 
argumentele autorităţilor din Ungaria.

Faţă de această situaţie si având în vedere că numărul de patrioţi români din 
Parlamentul României este în creştere propunem spre dezbatere şi adoptare 
prezenta lege pentru protejarea produselor locale şi a producătorilor români.

Producţia de alimente locale a fost dintotdeauna o parte a specificului 
zonelor rurale, dar ea a crescut în mod constant, în toate cele 28 de state membre 
ale Uniunii Europene. Cererea consumatorilor pentru produse „locale", ce au o 
provenienţă sigură, împreună cu nevoia producătorilor de a adăuga valoare
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producţiei şi comercializării propriilor bunuri agricole, a dus la dezvoltarea unei 
game diverse de reţele alimentare locale şi lanţuri scurte de aprovizionare.
Astfel, fiecare iniţiativă locală a evoluat în funcţie de zona avută în vedere, de 
produsele aduse pe piaţă, precum şi în raport cu consumatorii cărora ea ii se 
adresează.

Conform Avizului prospectiv al Comitetului Regiunilor privind sistemele 
alimentare locale din 2011, aceste sisteme specific constituie un stimulent pentru 
valorificarea potenţialului loca! şi un factor de îmbunătăţire a imaginii unor regiuni 
mai puţin cunoscute şi deseori neglijate.

Canalele scurte de distribuţie facilitează interacţiunea între consumatori şi 
producători. Ele permit stabilirea unor relaţii de încredere şi trasabilitatea imediată 
a produselor pentru consumatori, oferind, de asemenea, un nivel elementar de 
suveranitate alimentară.

Rolul important a! produselor alimentare în dezvoltarea rurală a UE este 
evidenţiat de accentuj pus pe promovarea produselor agricole în politica dusă de 
Comisia Europeană. în anul 2011, au fost înaintate propuneri de actualizare a 
acestei politici, care atrag atenţia asupra faptului că „UE dispune de un patrimoniu 
culinar de o mare diversitate, pe care trebuie să îl valorifice din plin".

Abordările în parteneriat pentru consolidarea pieţelor de alimente locale s-au 
dovedit instrumente de dezvoltare rurală eficiente. Rezultatele proiectelor asociate 
produselor alimentare locale pot furniza o susţinere durabilă elementelor esenţiale 
ale economiei rurale.

De exemplu, prin conlucrare, întreprinderile care participă la proiectele axate 
pe produse alimentare locale pot afla noi modalităţi de a-şi vinde produsele în 
cantităţi mai mari şi de a atrage noi tipuri de cumpărători. Totodată, între 
sectoarele agricol, de turism şi alimentar ale unei regiuni se pot stabili legături mai 
puternice.

Consumul de produse alimentare locale în zonele rurale are drept consecinţă 
reducerea distanţelor pe care sunt transportate alimentele. Acest lucru poate aduce 
beneficii economice, de mediu şi sociale, cum ar fi economii la costurile de 
transport, diminuarea emisiilor de gaze de eşapament, o solicitare mai scăzută a 
drumurilor rurale, reducerea aglomeraţiei în trafic şi o mal mare siguranţă rutieră.

întreprinderile rurale pot beneficia de pe urma „lanţurilor scurte de 
aprovizionare" de multiple avantaje. De exemplu, reducerea numărului de firme 
implicate într-un lanţ de aprovizionare poate avea drept consecinţă creşterea 
ponderii cuvenite producătorilor în preţul final. Pentru clienţi, mai puţine legături 
pot aduce o reducere a cheltuielilor, şi pentru toţi factorii implicaţi identificarea 
provenienţei materiei prime devine mai facilă.



vânzările directe de la producătorul original ia clientul final reprezintă 
cele mai scurte lanţuri de aprovizionare.

Vom prezenta câteva Studii de caz preluate, care funcţionează în UE: 
Vânzările directe - „Aromă şi provenienţă”, Pays de la Loire, Franţa

"Doi producători, Isabelle Annonier şi Roland Jamin, au dezvoltat un 
lanţ scurt de aprovizionare pentru producţia lor de produse de origine animală şi 
vegetală, pe care le vindeau direct de la fermele pe care le administrau. După un 
timp, cererea crescută pentru produsele lor i-a forţat să caute modalităţi prin care 
să poată prelucra şi vinde mai mult. întâmplarea a făcut ca, aproape de fermele lor, 
un măcelar să dorească să-şi vândă afacerea, pe care ambii agricultori s-au oferit 
să o preia. După mai multe întâlniri, fermierii au decis în cele din urmă că ar fi mai 
eficient pentru toţi trei să lucreze împreună.

In prezent, produsele lor sunt procesate şi vândute în magazinul 
propriu, dar şi în alte ferme şi în pieţele în aer liber. Acest lanţ scurt nu a fost greu 
de pus în practică, pentru că toţi participanţii erau conştienţi de beneficii şi au avut 
încredere unul în celălalt. Realizarea acestui proiect le-a permis să-şi pună în comun 
competenţele, resursele şi investiţiile. Fermierii nu au fost nevoiţi să investească în 
utilaje specifice care să prelucreze produsele lor, iar măcelarul a găsit o nouă 
modalitate de a-şi face afacerea profitabilă. Prin crearea de sinergii la nivel local, 
consumatorii sunt, de asemenea, conştienţi de originea produselor, iar magazinul 
poate să promoveze calitatea şi bunuri alimentare mai sănătoase. Astfel, ideea că 
există o concurenţă între fermieri şi măcelari s-a dovedit greşită, iar proiectul a 
demonstrat, de asemenea, că există o nevoie reală de a facilita colaborarea între 
actorii de la nivel local, în scopul de a crea relaţii de pe urma cărora să câştige 
fiecare participant.

Voisins de Paniers
în Bretagne, o societate de consum, Voisins de Paniers, a avut o iniţiativă 

similară. Reprezentanta firmei, Juiie Dupetitpre, explică pe scurt: „Pe plan local, nu 
avem pieţe sau oraşe mari, dar există o mulţime de agricultori. Câţiva oameni 
colaborează, în calitate de consumatori, cu fermierii locali. Avem acum un depozit 
principal din care coşurile pleacă la patru depozite mai mici. După doi ani, avem 
200 de membri şi livrăm aproximativ 80 de coşuri pe lună. Aproximativ 50 de 
producători colaborează cu noi. Le garantăm un preţ corect pentru eforturile lor şi 
totul funcţionează bine; construim noi depozite şi suntem în creştere. Membrii 
comandă săptămânal, chiar şi pe internet."

Membrii Voisins de Paniers sunt motivaţi, după cum se observă din 
conversaţiile lor de pe forum. Luc Baillaigeau, de exemplu, spune: „Sunt împotriva



supermarketurilor. Găsesc tot ce am nevoie aici, deoarece cunosc producătorii, ştiu 
cum îşi cresc produsele, alimentele sunt bune şi nu sunt scumpe. Uneori, un produs 
poate fi mai ieftin ia supermarket, dar calitatea este mai slabă. Aici, ştiu că voi 
obţine mărfuri de bună calitate ia un preţ cinstit. Şi ştiu unde se duc banii, cel puţin 
nu ajung în buzunarul unor companii mari". Un alt participant la discuţie ţine să 
adauge: „Prin sprijinirea agriculturii locale puteţi evita traficul în Franţa şi în toată 
Europa".

Abonamente la legume
!n Belgia, mulţi oameni se abonează la o porţie săptămânală de legume 

crescute în mod ecologic. Consumatorii cumpără legumele direct de la agricultor - 
în fiecare săptămână, ele pot fî preluate dintr-un punct de distribuţie: un depozit, 
un magazine sau chiar garajul cuiva. Abonamentele sunt valabile pentru o perioadă 
determinată, de exemplu trei luni. Anne Hery este profesoară. Ea cunoaşte 
agricultorii şi e convinsă că le poate înţelege abordarea: „în acest mod poţi stimula 
producţia locală. Prefer să angajez oameni pe care îi cunosc şi pot urmări 
produsele. Aceasta este siguranţa alimentară"".

In toate cazurile, câtă vreme, conceptul de lanţ alimentar scurt de 
aprovizionare este unul european pe care s-a fondat Politica Agricolă Comună a 
Uniunii Europene, autorităţile române pot găsi forma de aplicare în România si mai 
ales pot găsi motivaţia armonizării cu modelele existente deja în spaţiul european a 
acestui concept în beneficiul producătorului român şi al consumatorului final.

PENTRU INIŢIATORI:

DEPUTAT GEORGE NICOLAE SIMION 
DEPUTAT ACATRINEI DOREL GHEORGH 
DEPUTAT PUSCASU LUCIAN FLORI
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