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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 15.04.2003  şi 
16.04.2003. 

 Şedinţa din data de 15.04.2003, a început la orele 1400 şi a fost deschisă 
de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele comisiei care a supus aprobării 
următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Legii pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic 
veterinar nr.160/1998 (sesizare în fond � PL 588/2003).  

După aprobarea ordinii de zi anunţă că participă ca invitaţi: 
- domnul Liviu Harbuz � subsecretar de stat în Ministerul Agriculturii, 

Alimentaţiei şi Pădurilor; 
- domnul Ioan Sorin Mitrea � director general adjunct al Agenţiei 

Naţionale Sanitare Veterinare; 
- domnul Horaţiu Olaru � preşedintele Asociaţiei Generale a Medicilor 

Veterinari; 
  - domnul Marius Popa � preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari. 

La şedinţă au participat 32 de deputaţi, membri ai comisiei. 
 În continuare, lucrările au fost conduse de domnul deputat Atilla 
Kelemen, vicepreşedinte al Comisiei, care a prezentat datele generale legate de 
proiectul de lege supus dezbaterii. 

Domnul deputat Ion Bozgă � A arătat că trecerea la economia de piaţă, 
aplicarea măsurilor de reformă în agricultură, apariţia şi consolidarea rapidă a 
proprietăţii private asupra animalelor şi produselor de origine animală au condus 
la o diversificare a domeniilor în care se exercită profesiunea de medic veterinar. 
Noua ipostază de ţară asociată în curs de aderare la Uniunea Europeană  impune 
legiferarea modului de organizare şi exercitare a profesiei de medic veterinar în 
România, pentru a o face compatibilă cu principiile legislaţiei Uniunii Europene 
în domeniu. 

Domnul dr. Liviu Harbuz � subsecretar de stat în Ministerul Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor  a informat membrii comisiei că acest proiect de lege  a 
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fost analizat în Colegiul Naţional al Medicilor Veterinari din România şi au fost 
luate în calcul toate reglementările europene existente în acest moment în 
domeniu. Apărarea sănătăţii animalelor şi prevenirea transmiterii de boli de la 
animale la om este o problemă de stat şi constituie o sarcină permanentă pentru 
toate unităţile, precum şi o îndatorire pentru toţi locuitorii ţării. 

Domnul Horaţiu Olaru � preşedintele Asociaţiei Generale a Medicilor 
Veterinari � A arătat că a participat şi la elaborarea Legii nr.160/1998 şi a 
apreciat că profesia de medic veterinar a reuşit o organizare într-un stil nou a 
tuturor celor implicaţi în această muncă de mare răspundere. S-a reuşit o 
coordonare unitară a activităţilor profesionale şi ştiinţifice, interne şi 
internaţionale.  

Domnul deputat Mihai Nicolescu � vicepreşedinte al comisiei � A 
apreciat utilitatea legii aflate în dezbatere în momentul în care România se află 
în procesul de integrare în Comunitatea Europeană, proces care  solicită un efort 
deosebit de armonizare legislativă. 

Regulile impuse de procesul aderării trebuie însoţite de intensificarea 
activităţii profesionale a personalului sanitar veterinar, o mai atentă 
supraveghere a evoluţiilor concrete din teren. 

Renunţarea la unele tratamente, la vaccinările contra pestei porcine, de 
exemplu, poate da naştere la fenomene cărora trebuie să le facem faţă rapid, în 
mod profesionist. Acesta este doar începutul unei activităţi, care trebuie să fie 
mult mai intensă şi foarte atentă. 

Domnul deputat Ioan Bâldea � A arătat că profesiunea de medic veterinar 
are deja o tradiţie consolidată şi experienţă în munca de organizare. Integrarea 
europeană trebuie să ne prindă pregătiţi şi la acest capitol, mai ales în condiţiile 
în care aquis-ul comunitar are un segment destul de important care se referă la 
capitolul medical veterinar. 

Domnul deputat Dan Rasovan � A arătat că s-au manifestat unele 
disfuncţionalităţi în activitatea cabinetelor medicale. Nu a regăsit în proiectul de 
lege acele modificări care să reglementeze modul în care se face concesionarea 
cabinetelor. Subliniază acest aspect pentru că în activitatea din judeţe s-au 
înregistrat nereguli în procesul de concesionare.  

S-a trecut apoi la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. Pe parcursul 
dezbaterilor au fost aduse amendamente, care se regăsesc în raportul întocmit de 
către comisie. 

Pe ansamblu, legea a fost votată în unanimitate. 
Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 16.04.2003, începând cu 

orele 900 şi au fost conduse de domnul deputat Ioan Bâldea, preşedintele 
comisiei, care a supus aprobării următoarea ordine de zi:  

- Analiza situaţiei actuale a producţiei de sfeclă de zahăr, a capacităţilor 
de prelucrare din industria zahărului şi a importurilor de zahăr. 

La şedinţă au participat 32 de deputaţi, membri ai comisiei. 
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După aprobarea ordinii de zi, preşedintele de şedinţă a prezentat motivele 
care au determinat organizarea acestei analize şi, de asemenea, a prezentat 
invitaţii: 

- domnul Gheorghe Predilă � director general în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; 

- domnul Ion Manciu � director general al Fabricii de zahăr Buzău, 
vicepreşedinte al Patronatului zahărului; 

- domnul Daniel Matievschi � director executiv, Patronatul zahărului; 
- domnul Ioan Armenean � preşedintele Patronatului zahărului, director 

Fabrica de zahăr Luduş; 
 - doamna Doina Cavache � reprezentantă a Kraft Foods România SA;  
 - doamna Ileana Niculescu � reprezentantă a Central European Consulting 
România; 
 - domnul Mihai Lungu � preşedintele Organizaţiei Interprofesionale 
Zahărul Românesc; 
 - doamna Florica Cozmâncă � şef birou Zahăr şi sfeclă de zahăr în cadrul  
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  

 La dezbaterile din şedinţă mai participă şi domnii senatori: Nicole Pătru, 
preşedintele Comisiei pentru agricultură din Senatul României, doamna Elena 
Sporea, Viorel Matei, Dumitru Codreanu, Victor Apostolache şi Vasile Mocanu. 

Domnul Ioan Armenean � director al Fabricii de zahăr Luduş şi preşedinte 
al Patronatului zahărului din România a făcut o prezentare a situaţiei industriei 
zahărului în România la această dată. Domnia sa a arătat că zahărul este un 
produs strategic pentru economia fiecărei ţări. Majoritatea ţărilor lumii tind să-şi 
protejeze producţia internă de zahăr, atât prin măsuri tarifare, cât şi netarifare. În 
Uniunea Europeană , piaţa acestui produs este strict reglementată, fiind pus la 
punct un sistem deosebit de performant de încurajare şi protejare a producţiei 
interne.  

Deşi România dispune de condiţii pedoclimatice deosebite pentru 
cultivarea sfeclei de zahăr pe suprafeţe mari, producţia de zahăr din sfeclă de 
zahăr a scăzut de la 322.000 tone în anul 1990 la 35.000 tone în 2001, datorită 
diminuării suprafeţelor cultivate de la  163.000 ha la 48.000 ha. Din 33 de 
fabrici, câte existau în România în 1989, doar 12 mai funcţionează, dintre care 6 
procesează sfeclă de zahăr.  

În cadrul Documentului de poziţie privind Agricultura, redactat în vederea 
aderării la Uniunea Europeană, România a solicitat o cotă anuală de producţie de 
500.000 tone de zahăr. Producţia actuală a României nu reprezintă nici 10% din 
cota solicitată. 

Căderea industriei zahărului din România se datorează în mare parte 
importului de zahăr brut şi importului de zahăr alb din Republica Moldova. La 
aceste cauze se mai adaugă incapacitatea industriei interne de a produce zahăr la 
preţuri mai mici, fapt care a făcut producţia internă necompetitivă. 

Un alt rol l-au avut zonele defavorizate, pe unde s-au adus cantităţi 
însemnate, fără taxe vamale. 
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Din cauza preţurilor practicate, fabricile româneşti nu şi-au putut închide 
balanţe pozitive, activitatea continuându-se doar în speranţa că se vor lua măsuri 
de ameliorare a situaţiei. 

Guvernul României a pus la punct o strategie pentru revigorarea cultivării 
sfeclei de zahăr şi a industriei zahărului în ansamblu pentru că, începând cu 
2004 să poată fi acoperit peste 90% din necesarul intern de consum. Sunt 
condiţii în România pentru creşterea producţiei interne, având în vedere că acum 
consumul de zahăr pe locuitor este încă mic în comparaţie cu consumurile 
înregistrare în alte ţări. 

Domnul Gheorghe Predilă � A arătat că problemele analizate azi în 
comisie au mai fost discutate şi s-au stabilit măsuri pentru toţi cei care concură 
la realizarea acestui program. Acum câţiva ani s-a declarat un adevărat război 
culturii sfeclei de zahăr, iar Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor  nu 
poate rezolva singur problemele din acest sector. Fiecare să-şi urmărească în 
practică măsurile pe care le are de dus la îndeplinire. 

Doamna Florica Cozmâncă � A prezentat în sinteză măsurile pe care 
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor  le are pregătite pentru 
revigorarea activităţii în domeniul producţiei zahărului şi al culturii sfeclei de 
zahăr şi a arătat că reuşita acestui program este asigurată de implicare tuturor 
factorilor cu atribuţii în domeniu. 

Domnii senatori Viorel Matei, Vasile Mocanu, doamna senator Elena 
Sporea, Dumitru Codreanu, Victor Apostolache � au subliniat importanţa 
sectorului supus analizei şi au arătat că important este că există potenţial 
deosebit în România, iar   nivelul producţiei nu poate fi asigurat decât prin 
angrenarea tuturor factorilor şi fundamentarea unei strategii care să ţină cont de 
situaţiile concrete din acest moment. S-a subliniat că în încercările de până 
acum, de implementare a măsurilor ce vizau revigorarea sectorului zootehnic, o 
anumită rezistenţă s-a întâmpinat din partea Ministerului Finanţelor. S-a arătat 
că revigorarea industriei zahărului va genera avantaje şi în alte domenii, în 
special în sectorul zootehnic şi în sectorul ocupării forţei de muncă. 

Domnul deputat Atilla Kelemen � A dat exemplu din activitatea care s-a 
desfăşurat în judeţul Mureş. Acum sistemul de producere a zahărului este 
bolnav, dar este capabil de renaştere. Important este să analizăm cu calm situaţia 
şi să realizăm un program de perspectivă, cu măsuri concrete, nu pompieristice. 

Domnii deputaţi Ion Bozgă, Tiberiu Sbârcea, Valeriu Gheorghe, Zoltan 
Kovacs, Petre Posea au evidenţiat alte aspecte legate de starea 
necorespunzătoare a sectorului de prelucrare a zahărului şi s-au pronunţat pentru 
adoptarea unor măsuri energice care să relanseze cultura sfeclei de zahăr şi 
sectorul de industrializare a zahărului din România şi să se acorde atenţia 
necesară protejării producţiei interne. 

Domnul senator Nicolae Pătru � A pledat pentru o inventariere urgentă a 
problemelor existente în acest domeniu şi pentru utilizarea tuturor pârghiilor 
capabile să ducă la o revigorare reală a industriei zahărului, atât pentru 
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acoperirea pieţei interne, dar şi pentru a ne încadra în cotele stabilite prin 
negocierile de aderare la Uniunea Europeană. 

Domnul deputat Mihai Nicolescu � A arătat că în această problematică 
deosebit de importantă trebuie să ne raportăm la ceea ce azi mai există, lăsând la 
o parte ce nu am făcut până acum. S-au înregistrat situaţii deosebite care au 
generat declinul industriei zahărului. Important este să acţionăm gradual, cu 
creşterea suprafeţelor cultivate, cu asigurarea nivelului tehnologic 
corespunzător. Procesatorii trebuie să fie în măsură să proceseze aceste cantităţi, 
iar în 2004 să ne pregătim mult mai bine. Va trebui să învăţăm şi să stăpânim 
regulile valabile în Uniunea Europeană. 

Va trebui să sintetizăm toate ideile formulate în această analiză, să 
utilizăm şi datele şi informaţiile din studiile întocmite şi împreună cu Ministerul 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Finanţelor, Ministerul 
Integrării, alţi factori să stabilim paşii pentru această perspectivă. 

În continuarea dezbaterilor, domnii Daniel Matievschi, Ion Manciu şi Ioan 
Armenean au răspuns la întrebările care au fost formulate în timpul şedinţei. 

Domnul deputat Ioan Bâldea � A precizat că nu se poate afirma că o 
concluzie clară se poate trage doar din această analiză. Urmează ca până la 15 
mai, un colectiv să sintetizeze toate problemele ridicate şi să analizeze şi 
concluziile unor studii de specialitate efectuate, pentru a întocmi o sinteză cu 
toate măsurile pe care comisia le consideră necesare în vedere revigorării 
sectorului analizat azi în comisie.  

 
 
 
 

      PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

                 Ioan BÂLDEA               Alexandru PEREŞ    
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