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Către
Biroul Permanent al Senatului

Subsemnatul Magyar Lorând-Bâlint, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 32 
SATU-MARE, cu legitimaţia ni. 172, membru al Grupului Parlamentar UDMR, vă rog să 
aprobaţi adăugarea la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar şi pentru 
abrogarea pct.35 din Anexa nr.l a Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea 
activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, înregistrată la Senat cu nr. 
B468/2022 (prin adresa nr. bpi 507/2022/29/06/2022) a testului de proporţionalitate anexat, 
întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 245/2020 privind efectuarea unui test de 
proporţionalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii.

Vă mulţumesc anticipat.

Magyar Lorănd-Bălint
Deputat UDMR



PROIECT DE LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiunii de medic veterinar şi pentru abrogarea pct. 35 din 

Anexa nr.l a Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea 

activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

TEST DE PROPORŢIONALITATE

CONFORM ART. 7 DIN LEGEA NR. 245/2020

Analiza elementelor prevăzute la art. 7 alin. (2)I.

Proiectul de act normativ îşi 
propune o reglementare clară, 
adecvată, în corelaţie cu legislaţia 
europeană şi în concordanţă cu 
recomandările Comisiei Europene 
şi hotărârile emise de Curtea de 
Justiţie a Uniunii Europene, a 
modului de organizare şi

Natura riscurilor legate de obiectivele de interes public 

urmărite, în special riscurile pentru destinatarii 
serviciilor, inclusiv consumatori, profesionişti şi părţi 
terţe;

a)

exercitare a profesiei de medic 
veterinar, astfel încât serviciile 
oferite proprietarilor 
deţinătorilor de animale să fie de 
un înalt nivel de profesionalism şi 
de calitate.

Şl

De asemenea, modul de 
reglementare propus are ca scop 
reducerea la maxim a riscurilor de 
transmitere a bolilor zoonotice 
(boli transmisibile de la animale la 
om), precum şi de îmbolnăvire a 
consumatorilor de produse 
alimentare de origine animală, fie 
prin consumul de alimente 
provenite de la animale bolnave, 
fie prin consumul de alimente cu 
reziduuri de produse medicinale 
veterinare.

Pe atingerea acestui obiectiv de 
asigurare a siguranţei alimentare şi 
implicit a sănătăţii publice este



centrat proiectul de lege.

Prin natura sa, profesia de medic 
veterinar este o profesie de interes 
public, activitatea medicului 
veterinar fiind pusă deopotrivă în 
slujba sănătăţii animalelor
(acestea având im rol deosebit de 
important în asigurarea securităţii 
alimentare a populaţiei şi deci în 
economie şi comerţ), cât şi a 
sănătăţii omului.

Au fost luate în considerare:

Directiveia) Prevederile
2005/36/CE^ a Parlamentului
European şi a Consiliului din 
7 septembrie 2005 privind 
recunoaşterea calificărilor 
profesionale, la Considerentul 
(8) stipulează:

"^Considerentul (8)

Prestatorul de servicii trebuie să 
facă obiectul aplicării normelor 
disciplinare din statul membru 
gazdă care au o legătură directă 
şi specifică cu calificările 
profesionale, precum definirea 
profesiilor, domeniul de aplicare a 
activităţilor pe care le implică o 
profesie sau care îi sunt rezervate, 
utilizarea titlurilor şi abaterile 
profesionale grave care au o 
legătură directă şi specifică cu 
protecţia şi siguranţa 
consumatorilor P

De asemenea, Art.38 aiin.(3) din 
Directivă prevede:

""Art. 38 (3)

Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 255, 30.9.2005, p. 22-142



Formarea de medic veterinar 
garantează că profesionistul în 
cauză a dobândit următoarele 
cunoştinţe şi aptitudini:

a) cunoştinţe corespunzătoare 
despre ştiinţele pe care se bazează 
activităţile de medic veterinar şi 
despre dreptul Uniunii referitor la 
activităţile respective;

[...]

(f) cunoştinţele, abilităţile şi 
competenţele necesare pentru 
utilizarea responsabilă şi 
judicioasă a medicamentelor de uz 
veterinar pentru tratarea 
animalelor şi pentru asigurarea 
siguranţei în lanţului alimentar şi 
a protecţiei mediului. ”

In concluzie, proiectul de lege nu 
generează riscuri, ci doar beneficii 
pentru beneficiarii serviciilor, 
consumatori şi profesioniştii din 
domeniu.

Normele în vigoare privind 
protecţia consumatorului se referă 
doar la produsele pe care 
comerciantul de vinde direct 
consumatorului.

Dacă normele în vigoare, de natură specifică sau mai 
generală, cum ar fi legislaţia din domeniul siguranţei 
produselor sau legislaţia în materie de protecţie a 

consumatorilor, sunt insuficiente pentru a atinge 

obiectivul urmărit;

b)

Normele privind siguranţa 
produselor alimentare stipulează 
faptul că, trebuie să existe un 
control şi o trasabilitate a acestor 
produse,, de la furcă la furculiţă,, 
sau altfel spus, „de la grajd la 
farfurie,,

Or, un rol esenţial îl are medicul 
veterinar, întrucât el este cel care 
trebuie să asigure o stare de 
sănătate corespunzătoare pentru



animalele de rentă şi să garanteze 
că produsele alimentare de origine 
animală nu conţin reziduuri de 
medicamente, 
tratamentelor pe care le-a efectuat, 
şi că sunt sigure pentru consum 
uman.

în urma

Insă, medicul veterinar nu poate să 
fie răspunzător pentru siguranţa 
produselor alimentare care ajung 
pe masa consumatorului doar în 
situaţia în care el deţine controlul 
şi decizia privind administrarea 
medicamentelor la animale.

De aceea, prin proiectul de lege a 
fost stabilit un mod de organizare 
a profesiei de medic veterinar care 
să îi dea dreptul să ia decizii fără 
imixtiunea neveterinarilor, decizii 
pentru care poate să fie tras la 
răspundere in cazul în care sunt 
greşite, iar noile prevederi asigura 
independenta si imparţialitatea 
medicilor veterinari.

Caracterul adecvat al dispoziţiei în ceea ce priveşte 

aptitudinea sa de a atinge obiectivul urmărit şi dacă 

dispoziţia răspunde cu adevărat nevoii de a realiza acest 
obiectiv în mod coerent şi sistematic şi, prin urmare, 
abordează riscurile identificate în acelaşi mod ca în 

activităţi comparabile;

Protecţia sănătăţii publice este 
obiectivul principal, în funcţie de 
care au fost stabilite cerinţele 
privind modul de organizare şi 
exercitare a profesiei de medic 
veterinar.

c)

Medicul veterinar care deţine 
decizia în ceea ce priveşte modul 
în care îşi exercită profesia este şi 
cel care poate să fie tras la 
răspundere din punct de vedere 
deontologic, profesional, în cazul 
în cazul în care nu respectă 
prevederile legislaţiei în vigoare, 
în ceea ce priveşte siguranţa 
alimentelor de origine animală.



Având în vedere faptul că, 
sancţiunile pot merge, în funcţie 
de gravitatea faptei, până la 
retragerea dreptului de a profesa, 
considerăm că medicul veterinar 
este direct interesat să nu încalce 
prevederile legale în domeniu.

Prin urmare, considerăm că cerinţa 
ca 51% din acţionariat să aparţină 
medicului/medicilor veterinari, şi 
ca medicul/medicii veterinari să 
deţină şi majoritatea voturilor în 
AGA, este una proporţională şi 
adecvată pentru atingerea 
obiectivului propus, respectiv 
protecţia sănătăţii publice.

Impactul asupra liberei circulaţii a persoanelor şi a 

serviciilor la nivelul statelor membre ale Uniunii 
Europene, asupra alegerilor consumatorilor şi asupra 

calităţii serviciilor prestate;

Proiectul nu are impact asupra 
liberei circulaţii a persoanelor şi a 
serviciilor la nivelul statelor 
membre ale UE deoarece respectă 
întocmai prevederile Directivei 
2006/123/CE^ a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind 
serviciile în cadrul pieţei interne, 
în Considerentele (31) şi (73), 
precizează:

^^Considerentul (51)

d)

Prezenta 
compatibilă 
2005/36/CE a

directivă este 
Directiva 

Parlamentului
cu

European şi a Consiliului din 
7 septembrie 2005 privind

calificărilorrecunoaşterea 
profesionale şi nu o afectează. 
Aceasta vizează alte aspecte decât
cele legate de calificările 
profesionale, de exemplu 
asigurările de răspundere

^ Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 376, 27.12.2006, p. 36-68



profesională,
comerciale,

comunicaţiile 
activităţile 

multidisciplinare şi simplificarea 
administrativă. In ceea ce priveşte 
prestarea temporară de servicii 
transfronîaliere, o derogare de la 
dispoziţia cu privire la libertatea 
de a presta servicii prevăzută de 
prezenta directivă asigură că titlul 
II cu privire la libertatea de a 
presta servicii din Directiva 
2005/36/CE nu este afectată. în 
consecinţă, nici una dintre 
măsurile aplicabile în temeiul 
directivei menţionate în statul 
membru în care se prestează 
serviciul nu este afectată de 
dispoziţia referitoare la libertatea 
de a presta servicii. ”

''Considerentul (73)

Cerinţele care trebuie examinate 
includ normele naţionale care, din 
alte motive decât cele legate de 
calificările profesionale, rezervă 
accesul la anumite activităţi 
anumitor prestatori. [...]”

De asemenea, proiectul a ţinut 
cont de Considerentul (6) din 
Directiva 
menţionează:

2005/36/CE, care

„ Promovarea prestării de servicii 
trebuie asigurată în contextul 
strictei respectări a sănătăţii şi 
siguranţei publice, precum şi a 
protecţiei consumatorilor. Din 
acest motiv, trebuie prevăzute 
dispoziţii speciale pentru 
profesiile reglementate 
implicaţii în ceea ce priveşte 
sănătatea sau siguranţa publică, 
care constau în prestarea,

cu



temporar sau ocazional, a unor 
servicii transfrontaîiere.,,

întrucât obiectivul este protecţia
sănătăţii publice, acesta nu poate 
să fie atins prin mijloace mai puţin 
restrictive.

în Constituţia României, la art. 34 
se stipulează;

Posibilitatea de a utiliza mijloace mai puţin restrictive 

pentru atingerea obiectivului de interes public; în cazul 
în care dispoziţiile se justifică doar din motive de 

protecţie a consumatorilor şi în cazul în care riscurile 

identificate sunt limitate la relaţia dintre profesionist şi 
consumator, neafectând astfel în naod negativ părţile 

terţe, este evaluat, în special, dacă obiectivul poate fi 
atins prin mijloace mai puţin restrictive decât rezervarea 

activităţilor;

e)

,^rt.34-Dreptuî Ia ocrotirea 
sănătăţii (1) Dreptul la ocrotirea 
sănătăţii este garantat.

(2) Statul este obligat să ia măsuri 
pentru asigurarea igienei şi a 
sănătăţii publice.,,

De asemenea, din jurisprudenţa 
constantă a Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene reiese că 
protecţia sănătăţii publice
figurează printre motivele
imperative de interes general 
recunoscute de dreptul Uniunii.

în considerentele 61 şi 63-65 din 
Hotărârea dată în cauza C-297/16, 
CJUE menţionează;

„61 Deşi Curtea s-a pronunţat 
în acest sens în domeniul 
medicamentelor de uz uman, 
trebuie să se sublinieze, printre 
altele, că anumite boli animale 
sunt transmisibile la om şi că 
produsele alimentare de origine 
animală sunt susceptibile să pună 
în pericol sănătatea oamenilor 
atunci când provin de la animale 
bolnave sau purtătoare ale unor 
bacterii rezistente la tratamente, 
precum şi atunci când conţin 
reziduuri de medicamente 
utilizate pentru tratarea 
animalelor. Or, dacă substanţele



veterinare sunt administrate în 
mod incorect sau în cantitate 
incorectă, fie eficacitatea lor 
terapeutică poate dispărea, fie 
utilizarea lor excesivă poate în 
particular să conducă la prezenţa 
unor astfel de reziduuri în 
produsele alimentare de origine 
animală, precum şi, eventual, pe 
termen lung, la o rezistenţă la 
tratamente a anumitor bacterii 
prezente în lanţul alimentar.

consecinţă, 
exclusivitatea comercializării şi a 
utilizării anumitor substanţe 
veterinare acordată medicilor 
veterinari, din moment ce aceştia 
dispun de cunoştinţele şi de 
calităţile profesionale pentru a 
administra ei înşişi aceste 
substanţe în mod corect şi în 
cantitatea corectă sau pentru a 
instrui corect în legătură cu 
aceste aspecte alte persoane 
vizate, constituie o măsură 
adecvată pentru a garanta 
realizarea obiectivului de 
protecţie a sănătăţii publice 
identificat la punctul 57 din 
prezenta hotărâre.

63 In

64 In ceea ce priveşte cel de al 
doilea element al celei de a treia 
condiţii, şi anume faptul că 
cerinţa în cauză nu trebuie să 
depăşească ceea ce este necesar 
pentru atingerea obiectivului 
menţionat, trebuie amintit că 
protecţia sănătăţii publice ocupă 
primul loc printre bunurile şi 
interesele protejate de Tratatul 
UE şi că revine statelor membre 
sarcina de, a decide cu privire la 
nivelul la care intenţionează să 
asigure această protecţie, precum 
şi cu privire la modul în care 
acest nivel trebuie atins. întrucât 
acesta poate varia de la un stat 
membru la altul, este necesar să



se recunoască statelor membre o 
marjă de apreciere (a se vedea în 
acest sens Hotărârea din II 
septembrie 
Comisia/Germania, C-î 41/07,
EU:C:2008:492, punctul 51),

2008,

65 Existenţa unei astfel de 
marje se impune cu atât mai mult 
cu cât, în cazul în care subzistă 
incertitudini cu privire la 
existenţa sau la importanţa unor 
riscuri
persoanelor, statele membre 
trebuie să aibă posibilitatea de a 
adopta măsuri de protecţie fără 
să trebuiască să aştepte ca 
realitatea acestor riscuri să fie pe 
deplin demonstrată. In particular, 
statele membre trebuie să poată 
lua orice măsură susceptibilă să 
reducă cât mai mult posibil un 
risc pentru sănătate, inclusiv 
pentru aprovizionarea sigură şi 
de calitate a populaţiei cu 
medicamente (a se vedea în acest 
sens Hotărârea din 5 decembrie 
2013, Venturini şi alţii, C-I59/I2- 
C-16I/I2, 
punctul 60).„

sănătateapentru

EU:C:2013:791,

Prin urmare, măsurile dispuse sunt 
necesare şi proporţionale, ţinând 
cont de importanţa obiectivului 
urmărit, respectiv protecţia 
sănătăţii, şi sunt în concordanţă cu 
legislaţia europeană şi cu 
Hotărârea dată de CJUE în cauza 
C-297/16.

Profesia de medic veterinar este o 
profesie reglementată la nivel 
european prin 
2005/36/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 7 
septembrie 
recunoaşterea 
profesionale.

Efectul dispoziţiilor noi sau modificate, când sunt 
combinate cu alte cerinţe care restricţionează accesul la 

o profesie sau exercitarea acesteia, şi în special modul 
în care dispoziţiile noi sau modificate, combinate cu 

alte cerinţe, contribuie la acelaşi obiectiv de interes 

public şi dacă sunt necesare pentru îndeplinirea sa.

f) Directiva

2005 privind 
calificărilor



în Anexa V.4. MEDIC 
VETERINAR, din directivă, este 
menţionat atât programul de studii 
pentru medicii veterinari, program 
de studii care conduce la obţinerea 
titlurilor de calificare ca medic 
veterinar, cât şi titlurile de 
calificare de medic veterinar 
recunoscute la nivel european.

Prin urmare, pentru exercitarea 
profesiei de medic veterinar este 
necesară deţinerea 
profesionale de medic veterinar, 
atestată prin diploma de absolvire 
a unei facultăţi de profil, facultate 
în care a fost parcursă curricula 
prevăzută în Anexa V.4 din 
Directiva 2005/36/CE.

calificării

II. Analiza elementelor prevăzute la art.7 alin. (3)

Activităţile reglementate prin acest 
proiect de lege respectiv: 
consultanţa tehnică şi legislativă în 
domeniul medical veterinar, 
activităţile de asistenţă medicală 
veterinară, diagnosticul de 
laborator în domeniul sanitar- 
veterinar şi pentru siguranţa 
alimentelor de origine animală,

a) Corelarea dintre sfera de cuprindere a activităţilor pe 

care le implică o profesie sau care sunt rezervate 

acesteia şi calificarea profesională necesară;

precum şi comercializarea cu 
amănuntul produselor 
medicinale veterinare, sunt 
activităţi rezervate profesiei de 
medic veterinar, întrucât doar 
medicul veterinar deţine 
cunoştinţele teoretice şi practice şi 

aptitudinile
desfăşurării acestei activităţi.

a

necesareare

Proiectul de lege a ţinut cont atât 
prevederile alin (3) din Directiva 
2005/36/CE, care stipulează:



„ (S) Formarea de medic veterinar 
garantează că profesionistul în 
cauză a dobândit următoarele
cunoştinţe şi aptitudini: (a) 
cunoştinţe corespunzătoare despre 
ştiinţele pe care se bazează 
activităţile de medic veterinar şi 
despre dreptul Uniunii referitor la 
activităţile 
cunoştinţe corespunzătoare despre

funcţiile, 
nevoile

(b)respective;

structura,
comportamentul şi 
psihologice ale animalelor, 
precum şi abilităţile 
competenţele necesare privind 
creşterea, alimentaţia, bunăstarea.

Şi

reproducerea şi igiena acestora în 
general; 
competenţele 
epidemiologice

(c) abilităţile şi 
clinice, 

şi analitice 
necesare pentru prevenirea, 
diagnosticarea şi tratamentul 
bolilor animalelor, inclusiv 
anestezie, chirurgia aseptică şi 
eutanasiere, 
individual sau în grup, inclusiv 
cunoştinţe specifice despre bolile 
transmisibile la oameni; (d) 
cunoştinţe, abilităţi şi competenţe 
de medicină preventivă, inclusiv 
competenţe referitoare la anchete 
şi certificare; (e) cunoştinţe 
corespunzătoare despre igienă şi 
despre tehnologia producerii, 
fabricării şi punerii în circulaţie a 
produselor alimentare destinate 
animalelor sau a celor de origine 
animală destinate consumului 
uman, inclusiv abilităţile şi 
competenţele necesare pentru a 
înţelege şi a explica bunele 
practici în acest domeniu; (fi 
cunoştinţele, abilităţile şi

considerate



competenţele necesare pentru 
utilizarea responsabilă şi 
judicioasă a medicamentelor de uz 
veterinar pentru tratarea 
animalelor şi pentru asigurarea 
siguranţei în lanţul alimentar şi a 
protecţiei mediului.,.

Cât şi de ceea ce a menţionat 
CJUE la Considerentul 63 din 
Hotărârea dată în cauza C-297/16., 
respectiv:

„65 în consecinţă, exclusivitatea 
comercializării şi a utilizării 
anumitor substanţe veterinare 
acordată medicilor veterinari, din 
moment ce aceştia dispun de 
cunoştinţele şi de calităţile 
profesionale pentru a administra 
ei înşişi aceste substanţe în mod 
corect şi în cantitatea corectă sau 
pentru a instrui corect în legătură 
cu aceste aspecte alte persoane 
vizate, constituie o măsură 
adecvată pentru a garanta 
realizarea obiectivului de 
protecţie a sănătăţii publice 
identificat la punctul 57 din 
prezenta hotărâre.,^

In proiect sunt corelate activităţile 
pe care le reglementează cu 
competenţele profesionale ale 
prestatorului, care poate să fie 
exclusiv medic veterinar.

Corelarea dintre complexitatea sarcinilor în cauză şi 
necesitatea ca cei care le practică să posede anumite 

calificări profesionale specifice, în special în ceea ce 

priveşte nivelul, natura şi durata formării profesionale 

sau experienţa necesară;

b)

Proiectul a ţinut cont de
prevederile Directivei 2005/36/CE 
privind calificările profesionale, 
Legii nr. 
recunoaşterea 
calificărilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din 
România, cu modificările şi 
completările ulterioare., precum şi

Hotărârii

200/2004 privind 
diplomelor şi

de prevederile



Guvernului nr. 469/2015 pentru 
aprobarea criteriilor minime 
obligatorii de autorizare şi 
acreditare pentru programele de 
studii universitare de Medicină, 
Medicină dentară, Farmacie, 
Asistenţă medicală generală, 
Moaşe, Medicină veterinară, 
Arhitectură

c) Nu este cazulPosibilitatea de a obţine calificarea profesională prin 

căi alternative;

d) Activităţile rezervate profesiei de 
medic veterinar nu pot să fie 
partajate cu alte profesii pentru că 
necesită cunoştinţe profesionale 
specifice domeniului.

Dacă activităţile rezervate anumitor profesii pot fi sau 

nu pot fi partajate cu alte profesii şi din ce motiv;

Medicul veterinar trebuie să aibă 
un grad ridicat de autonomie în 
exercitarea profesiei.

Gradul de autonomie în exercitarea unei profesii 
reglementate şi impactul modalităţilor de organizare şi 
supraveghere asupra atingerii obiectivului urmărit, în 

special în cazul în care activităţile referitoare la o 

profesie reglementată se desfăşoară sub controlul şi
profesionist

e)

Acest lucru este menţionat şi de 
CJUE la Considerentul 83 din 
hotărârea menţionată anterior.responsabilitatea

corespunzător;
calificatunui

„ medicii veterinari care sunt 
deţinători ai capitalului unei 
unităţi care comercializează cu 
amănuntul medicamente de uz 
veterinar sunt supuşi, 
deosebire 
economici neveterinari, unor 
norme deontologice care vizează 
moderarea urmăririi profitului, 
astfel încât interesul lor legat de 
realizarea unui profit poate fi 
temperat de răspunderea care le 
revine, dat fiind că o eventuală 
încălcare a normelor legale sau 
deontologice pune în pericol nu 
numai valoarea investiţiei lor, ci 
şi propria existenţă profesională 
(a se vedea prin analogie 
Hotărârea din 19 mai 2009, 
Apothekerkammer des Saarlandes 
si alţii, CH 71/07 şi C-172/07,

spre 
operatoriide



EU:C:2009:316, punctul 37).„

Mai mult decât atât, CJUE a 
concluzionat că:

„ Articolul 15 din Directiva 
2006/123/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 12 
decembrie 
serviciile în cadrul pieţei interne 
trebuie interpretat în sensul că 
nu se opune unei reglementări 
naţionale precum cea în discuţie 
în litigiul principal, care 
prevede, în favoarea medicilor 
veterinari, o exclusivitate a 
comercializării cu amănuntul şi 
a utilizării produselor biologice, 
a antiparazitorelor de uz special 
şi a medicamentelor de uz 
veterinar.,.

privind2006

De asemenea, în Directiva 
2005/36/CE, la Considerentul 
(8) se precizează:

,, (8) Prestatorul de servicii
trebuie să facă obiectul aplicării 
nomelor disciplinare din statul 
membru gazdă care au o legătură 
directă şi specifică cu calificările 
profesionale, precum definirea 
profesiilor, domeniul de aplicare a 
activităţilor pe care le implică o 
profesie sau care îi sunt rezervate, 
utilizarea titlurilor şi abaterile 
profesionale grave care au o 
legătură directă şi specifică cu 
protecţia 
consumatorilor.,,

siguranţaŞl

Or, în mod evident el nu poate să 
răspundă profesional decât în 
cazul în care deciziile îi aparţin.

Luând în considerare cele 
precizate anterior, în proiectul de 
lege s-a asigurat gradul de



autonomie a medicului veterinar 
necesar pentru a lua decizii corecte 
şi pentru a fi tras la răspundere în 
cazul în care greşeşte din punct de 
vedere profesional.

Nu este cazulEvoluţiile ştiinţifice şi tehnologice care pot reduce sau 

creşte în mod real asimetria dintre profesionişti şi 
consumatori la nivelul informaţiilor.

f)

III, Analiza elementelor prevăzute la art.7 alin. (4)

Activităţi rezervate, titlu profesional protejat sau orice 
altă formă de reglementare în sensul art. 3 alin, fl) din 
Legea nr. 200/2004

Titlul profesional rezervat este 
titlul de medic veterinar.

a)
Activităţile medicale veterinare 
rezervate includ activităţile de 

. asistenţă 
examinarea clinică, diagnosticul 
prin orice test, tehnică sau 
procedură, 
tratamentele, 
chirurgicale şi obstetricale inclusiv 
colectarea de ovule şi transferul de 
embrioni, anestezia, intervenţiile 
stomatologice, aplicarea de 
transpondere.

medical-veterinară:

imunoprofilaxia,
intervenţiile

precum
prescrierea, comercializarea şi 
utilizarea produselor medicinale 
veterinare, sănătatea publică 
veterinară şi igiena produselor 
animaliere şi de origine animală,

Şl

inspecţia şi controalele veterinare 
de frontieră, controlul igienei 
furajelor.

Aceste activităţi sunt rezervate 
pentru că necesită cunoştinţe 
teoretice şi practice pe care doar 
medicii veterinari le deţin.

b) Medicii veterinari au obligaţie 
efectuării de cursuri de pregătire

Obligaţii de a se supune unei dezvoltări profesionale 

continue;



profesională continuă.

De asemenea, proiectul de lege 
prevede că ei au posibilitatea de a 
se specializa în diverse domenii şi, 
de a susţine examene pentru 
obţinerea de titlului profesional de 
medic primar veterinar.

Prevederile din proiectul de lege 
nu reglementează modul de 
organizare a cursurilor de 
specializare şi nici a examenului 
de medic primar ci doar enunţă 
principiile generale, făcând 
trimitere la legislaţia aplicabilă.

Prin proiectul de lege sintagma 
„Colegiul Medicilor Veterinari,, 
este înlocuită cu sintagma 
"Colegiul Medicilor Veterinari din 
România”.

c) Norme referitoare la organizarea profesiei, la etica 

profesională şi la supraveghere;

De asemenea, este înlocuită 
sintagma,. Registrul unic al 
cabinetelor medicale veterinare cu 
sau fără personalitate juridică,, cu 
sintagma,, Registrul unic al 
unităţilor medical-veterinare”

Proiectul de lege prevede 
organizarea Congesului Naţional o 
dată la 5 ani, precum şi

Congresului 
extraordinar la cererea majorităţii 
consiliilor judeţene şi al 
municipiului Bucureşti.

convocarea

Medicii veterinari au obligaţia să 
fie membrii ai Colegiului 
Medicilor veterinari şi să deţină

Apartenenţa obligatorie la o anumită organizaţie 

profesională sau la un anumit organism, regimurile de 

înregistrare sau autorizare, în special în cazul în care 

cerinţele menţionate presupun deţinerea unei calificări 
profesionale specifice;

d)
carnet de membru şi atestat de 
liberă practică
veterinară, în cazul în care exercită 
activităţi medicale veterinare.

medicală



Unităţile medicale veterinare în 
care îşi exercită profesia medicii 
veterinari, respectiv: cabinete 
medicale veterinare de asistenţă şi 
de consultanţă, clinici medicale 
veterinare, spitale medicale 
veterinare, farmacii veterinare, 
puncte farmaceutice veterinare, 
laboratoare medicale veterinare 
private, se înregistrează în 
Registrul unic al unităţilor 
medicale veterinare, ţinut şi 
gestionat de Colegiul Medicilor 
Veterinari din România.

Nu este limitat numărul de 
autorizaţii, nu este stabilit un 
număr minim sau maxim de 
salariaţi sau de cadre de 
conducere, dar reprezentantul 
unităţii medicale veterinare în 
relaţia cu Colegiul Medicilor 
Veterinari din România trebuie să 
fie medic veterinar cu drept de 
liberă practică, membru al 
Colegiului.

Restricţii cantitative, în special cerinţele care limitează 

numărul de autorizaţii pentru exercitarea unei profesii 
sau care stabilesc un număr minim sau maxim de 

salariaţi, de cadre de conducere sau de reprezentanţi 
care deţin calificări profesionale specifice;

e)

Conform proiectului de lege, în 
exercitarea profesiei de medic 
veterinar, profesie reglementată, 
acesta se poate organiza în una din 
cele două forme:

Cerinţe privind o formă juridică specifică sau cerinţe 

care se referă la deţinerea de capital sau la conducerea 

unei societăţi, în măsura în care aceste cerinţe sunt 
legate în mod direct de exercitarea profesiei 
reglementate;

f)

a) persoană fizică ce exercită 
o profesie reglementată;

b) societate 
organizată potrivit Legii 
nr.31/1990 a societăţilor, 
cu Cod CAEN principal 
7500, acţionariat deţinut în 
procent de 51 % de 
medicul/medicii veterinari 
şi dreptul de vot în AGA 
deţinut, de asemenea.

comercială



demajoritar 
medicul/medicii veterinari 

Modul de organizare a activităţii 
de liberă practică aşa cum este 
reglementat în proiectul de lege 
este similar cu cel din alte state 
membre UE si in conformitate cu 
legislaţia europeana in vigoare.

Nu este cazulg) Restricţii teritoriale, dacă este cazul;

Proiectul de lege dă dreptul 
medicului veterinar ca, în 
exercitarea profesiei, să se poată 
asocia cu oricare altă categorie 
socio-profesională.

Cerinţe care restricţionează exercitarea în comun sau în 

parteneriat a unei profesii reglementate, precum şi 
normele în materie de incompatibilitate;

h)

Prin proiectul de lege sunt stabilite 
însă o serie de incompatibilităţi 
care au menirea să împiedice 
apariţia unor posibile situaţii de 
conflict de interese.

Proiectul prevede următoarele 
situaţii de incompatibilitate:

- nu pot primi sau exercita 
mandatul de preşedinte al 
colegiului, atât la nivel naţional, 
cât şi la nivel judeţean, respectiv al 
municipiului Bucureşti, medicii 
veterinari care deţin funcţii de 
conducere în cadrul Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor cei 
care deţin funcţia de director 
executiv şi director executiv 
adjunct în cadrul unităţilor 
subordonate Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor, cei care 
deţin funcţii de conducere în 
cadrul patronatelor, sindicatelor 
profesionale, la nivel naţional sau 
teritorial, precum şi cei care deţin



funcţii de demnitate publică.
preşedintele Colegiului 

Medicilor Veterinari din România 
şi preşedinţii filialelor nu pot face 
parte din comisii de evaluare sau 
verificare a unităţilor medicale 
veterinare.

preşedintele ales al 
Colegiului Medicilor Veterinari 
din România, pe durata 
mandatului său, nu poate fi 
membru al unui partid politic şi 
nici nu poate deţine alte funcţii 
publice de conducere sau 
demnităţi publice.

- entităţile cu personalitate 
juridică, care practică comerţul 
angro cu produse medicinale 
veterinare, precum şi cele care 
cresc şi deţin în proprietate 
animale terestre si animale 
acvatice, definite conform 
Regulamentului (UE) 429/2016, 
inclusiv formele asociative ale 
acestora, nu pot înfiinţa şi deţine 
unităţi în care se desfăşoară 
activităţi de asistenţă medical- 
veterinară şi nu pot deţine nicio 
cotă din capitalul social al acestora

Proiectul prevede că, pe durata 
exercitării profesiei de medic 
veterinar în domeniul asistenţei 
medicale veterinare în sistem 
privat, în regim salarial sau 
independent, medicul veterinar are 
dreptul să încheie o asigurare de 
răspundere civilă pentru greşeli în 
activitatea profesională

Cerinţe privind asigurarea sau alte mijloace de protecţie 

personală sau colectivă în ceea ce priveşte răspunderea 

civilă profesională;
i)

Este cerută cunoaşterea limbii 
române. Această cerinţă este 
absolut necesară pentru ca medicul 
veterinar să poată comunica cu

Cerinţe privind cunoştinţele lingvistice, în măsura în 

care acestea sunt necesare pentru a exercita profesia;j)



proprietarul de animale şi pentru a 
redacta prescripţiile medicale 
veterinare şi a completa registrele 
şi evidenţele medicale obligatorii.

Nu este cazulCerinţe privind tarifele minime şi/sau maxime;

k)

Actul normativ se publică în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I si nu conţine prevederi 
privind publicitatea in legătura cu 
exercitarea profesiei de medic 
veterinar.

Cerinţe privind publicitatea

1)

IV. Analiza elementelor prevăzute la art.7 alin. (5)

Proiectul nu conţine astfel de 
prevederi.

înregistrarea temporară automată sau afilierea pro 

forma la o organizaţie profesională sau un organism 

profesional, potrivit art. 35^2 lit. a) din Legea nr.
200/2004:

a)

Proiectul nu conţine astfel de 
prevederi.

O declaraţie prealabilă, în conformitate cu art. 35^3 din 

Legea nr. 200/2004. sau orice altă cerinţă echivalentă;b)

Plata unei taxe sau orice alte costuri, necesare în cadrul 
formalităţilor administrative legate de accesul la o 

profesie reglementată sau de exercitarea acesteia, pe 

care Ie suportă prestatorul de servicii

Proiectul de lege nu conţine 

prevederi privind taxele sau alte 

costuri.
c)
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