
Parlamentul României

Camera Deputaţilor Senatul

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. 1 a Ordonanţei Guvernului nr. 
42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

Parlamentul adoptă prezenta lege.

Art 1. - Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată 
în Monitorul Oficial, Partea I, cu nr. 209 din data de 24 martie 2014, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(1) Prezenta lege reglementează modul de exercitare a profesiunii de medic veterinar, pe teritoriul 

României, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Veterinari din 
România, ca organism profesional, apolitic, autonom, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, cu 
responsabilităţi în domeniul organizării, înregistrării, controlului şi supravegherii exercitării profesiunii 
de medic veterinar ca profesie liberală şi independentă, de interes public.

(3) Medicina veterinară este o ştiinţă medicală care are ca scop menţinerea şi restabilirea sănătăţii 
animalelor, bunăstarea şi protecţia animalelor, care contribuie la menţinerea sănătăţii publice şi la 
protecţia mediului.”

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) şi (5), cu următorul 
cuprins:

„(4) Pe tot timpul exercitării profesiei, medicul veterinar trebuie să dovedească disponibilitate, 
devotament şi probitate profesională, să exercite profesia pe propria răspundere şi independent din punct 
de vedere profesional, să-şi îmbunătăţească cunoştinţele, calitatea serviciilor şi să asigure păstrarea 
secretului profesional.

(5) Colegiu] Medicilor Veterinari din România are autonomie în domeniile sale de competenţă, 
normativ şi jurisdicţional profesional şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.”

3.La articolul 2, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Profesia de medic veterinar se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, 

de către persoane fizice cu titlu oficial de calificare în medicina veterinară, membre ale Colegiului 
Medicilor Veterinari din România, înregistrate în tabloul general al medicilor veterinari, după cum 
urmează:”



4. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^), cu următorul cuprins:
(1*) Medicul veterinar prevăzut la alin. (1) se înregistrează în tabloul general al medicilor 

veterinari, ţinut în format electronic şi furnizează Colegiului Medicilor Veterinari din România 
următoarele date: numele, prenumele, adresa de domiciliu, codul numeric personal şi datele de contact. 
Medicul veterinar actualizează datele personale.

5. La articolul 2, după litera e) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul 
cuprins:

„f) cetăţeni ai statelor terţe, titulari ai Cărţii Albastre a Uniunii Europene eliberată în România 
sau de un alt stat membru al Uniunii Europene sau beneficiari ai unei forme de protecţie conform 
legislaţiei în vigoare;”

6. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Medicul veterinar prevăzut la alin. (1) lit. b) - f), care exercită profesia de medic veterinar în 

România, are obligaţia de a se informa la Colegiul Medicilor Veterinari din România cu privire la 
legislaţia din domeniul veterinar, precum şi cu privire la prevederile Statutului medicului veterinar şi ale 
Codului de deontologie medical-veterinară şi să aibă cunoştinţele de limba română necesare.”

7. La articolul 4, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) consultarea, diagnosticarea, efectuarea acţiunilor de imunoprofilaxie şi tratarea animalelor;”

8. La articolul 4, după litera j) se introduc două noi litere, lit. k) şi 1), cu următorul cuprins:
„k) controlul comercializării cu amănuntul şi utilizării produselor medicinale veterinare;
1) comercializarea cu amănuntul şi utilizarea produselor medicinale veterinare.”

9. După articolul 4 se introduce un nou articol, art. 4\ cu următorul cuprins:
„Art. 4*. - (1) în înţelesul prezentei legi prin sintagma „sub responsabilitatea medicului 

veterinar cu drept de liberă practică” se înţelege că medicul veterinar cu drept de liberă practică este 
răspunzător de modul în care personalul de specialitate cu studii medii efectuează activităţile sanitar- 
veterinare stabilite şi atribuite de acesta.

(2) în înţelesul prezentei legi prin sintagma „sub supravegherea medicului veterinar cu drept de 
liberă practică” se înţelege că o activitate sanitar-veterinară este executată de către personalul de 
specialitate cu studii medii, în prezenţa medicului veterinar cu drept de liberă practică.

(3) Administrarea produselor medicinale se face de către medicul veterinar cu drept de liberă 
practică sau de către personalul de specialitate cu studii medii angajat în cadrul unităţilor în care se 
desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară, respectiv asistent veterinar şi/sau tehnician 
veterinar, după prescrierea şi sub supravegherea sau sub responsabilitatea medicului veterinar cu drept 
de liberă practică, după caz, dacă administrarea produselor nu trebuie efectuată exclusiv de medicul 
veterinar cu drept de liberă practică.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), proprietarii/deţinătorii de animale le pot administra 
acestora, pentru efectuarea sau continuarea tratamentului, în condiţiile stabilite prin prescriere de către



un medic veterinar cu drept de liberă practică, produse medicinale cu administrare pe cale orală, pe cale 
intrarectală, pe cale intramamară, prin inhalaţii, instilaţii sau prin aplicaţii locale.

(5) Categoriile de produse medicinale veterinare care se administrează exclusiv de către medicul 
veterinar cu drept de liberă practică se stabilesc de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz 
Veterinar precizează în prospectul fiecărui produs medicinal veterinar pentru care emite autorizaţie de 
comercializare pe teritoriul României dacă administrarea produsului se face exclusiv de către medicul 
veterinar cu drept de liberă practică.

(6) Medicul veterinar membru al Colegiului Medicilor Veterinari din România, care este angajat 
al facultăţii de medicină veterinară, are dreptul de a efectua activităţi de asistenţă medical-veterinară în 
cadrul procesului didactic, precum şi în baza contractelor de prestări servicii medical-veterinare 
încheiate de universităţi.

(7) Medicul veterinar cu drept de liberă practică prescrie şi/sau administrează produsele 
medicinale şi furajele medicamentate numai după examinarea clinică a animalelor, şi administrează 
produsele medicinale antimicrobiene în metafilaxie numai după diagnosticarea unei boli infecţioase.

(8) Medicul veterinar angajat al unei instituţii publice din domeniul justiţiei, apărării, siguranţei 
naţionale, ordinii publice şi poliţiei care au structuri veterinare proprii, pot efectua, în conformitate cu 
atribuţiile stabilite în fişa postului, activităţi de asistenţă medical-veterinară, pentru animalele pe care le 
deţin şi/sau le administrează sau pentru animalele stabilite prin misiunile de serviciu.

(9) Exploataţiile comerciale de animale pot angaja personal de specialitate cu studii medii, 
respectiv asistent veterinar şi/sau tehnician veterinar, care efectuează activităţile sanitar-veterinare, 
stabilite şi atribuite, după caz, sub supravegherea sau sub responsabilitatea medicului veterinar cu drept 
de liberă practică, organizat în condiţiile prezentei legi, aflat în relaţie contractuală cu exploataţia 
comercială respectivă.

(10) Este interzis personalului de specialitate cu studii medii, respectiv asistentului veterinar 
şi/sau tehnicianului veterinar, să efectueze consultaţii la animale, să stabilească diagnosticul, să 
stabilească şi să efectueze tratamentul, să efectueze intervenţii chirurgicale sau obstetricale. Efectuarea 
acestor activităţi de către asistentul veterinar sau tehnicianul veterinar, constituie exercitare fără drept a 
profesiei de medic veterinar.

(11) In situaţii excepţionale, în condiţii de teren şi/sau în afara programului de lucru, dacă viaţa 
animalului este în pericol, până la sosirea medicului veterinar, tehnicianul şi/sau asistentul veterinar 
poate acorda primul ajutor animalului, prin administrarea tratamentului sau efectuarea de intervenţii de 
urgenţă, cu acordul medicului veterinar cu drept de liberă practică şi respectând indicaţiile acestuia, iar 
atunci când nu este posibilă obţinerea acordului, efectuează tratamentul/intervenţia de urgenţă şi aduce 
acest lucru la cunoştinţă medicului veterinar cu drept de liberă practică, de îndată ce poate lua legătura 
cu acesta.”

10. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Colegiul Medicilor Veterinari din România şi instituţiile de învăţământ superior organizează 

examenul şi eliberează certificatele care atestă gradul profesional de medic primar veterinar.”



11. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Congresul Naţional al Medicilor Veterinari se întruneşte o dată la 5 ani. In caz de forţă 

majoră, astfel cum este definită la art. 1351 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, durata dintre 
congrese şi exercitarea mandatelor în cazul funcţiilor alese şi numite este prelungită în mod automat. La 
cererea preşedintelui Colegiului Medicilor Veterinari din Romania, sau la cererea majorităţii consiliilor 
judeţene şi al municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor Veterinari din România, Consiliul naţional 
convoacă Congresul extraordinar.”

12. La articolul 16,alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 16. - (1) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari din România se 

dobândeşte de către orice medic veterinar, cetăţean român, cetăţean al unui stat membru al Uniunii 
Europene, al Spaţiului Economic European, respectiv al Confederaţiei Elveţiene, căruia i s-a recunoscut 
calificarea, precum şi cetăţean al statelor terţe căruia i s-a echivalat şi recunoscut calificarea, indiferent 
de convingerile politice, religioase, culturale, de origine etnică, care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) exercită în mod legal profesiunea de medic veterinar în România, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 2;

b) nu se află în cazurile de nedemnitate prevăzute de legislaţia în vigoare;
c) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiunii de medic veterinar.
(2) Medicii veterinari care îşi exercită în mod permanent profesia pe teritoriul României atât în 

sistemul privat, cât şi în sistemul public, ocupând posturi şi/sau funcţii publice care necesită exclusiv 
calificarea de medic veterinar, precum şi cei care îşi desfăşoară activitatea în mod independent, în una 
din formele prevăzute de prezenta lege, trebuie să deţină calitatea de membru al Colegiului Medicilor 
Veterinari din Romania.”

13. La articolului 16, după alineatul (2) se introduc opt noi alineate, alin. (3)-(10), cu următorul 
cuprins:

„(3) Medicul veterinar, cetăţean al unei ţări terţe, care deţine un titlu oficial de calificare în profesia 
de medic veterinar, care nu este recunoscut de către un stat membru al Uniunii Europene, poate exercita 
profesia de medic veterinar temporar sau ocazional, doar în scop didactic sau în cadrul programelor de 
formare profesională, în condiţiile stabilite de către Colegiul Medicilor Veterinari din România, fiind 
exceptat de la obligaţia de a fi membru al Colegiului Medicilor Veterinari din România.

(4) în vederea exercitării profesiei pe teritoriul României, titlul oficial de calificare în profesia de 
medic veterinar obţinut de către un cetăţean al unei ţări terţe pe teritoriul unui stat terţ şi echivalat 
potrivit legii, poate fi recunoscut dacă medicul veterinar face dovada unei experienţe profesionale cu o 
durată de trei ani şi susţine o probă de aptitudini sau dacă urmează un stagiu de adaptare de cel mult trei 
ani pe teritoriul României şi susţine o probă de aptitudini.

(5) Medicul veterinar, cetăţean al unei ţări terţe, care deţine un titlu oficial de calificare în profesia 
de medic veterinar şi care este beneficiar al unei forme de protecţie conform legislaţiei, pe durata 
acesteia, beneficiază de aceleaşi drepturi privind recunoaşterea şi exercitarea profesiei ca şi medicul 
veterinar cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European, respectiv 
al Confederaţiei Elveţiene.



(6) în cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele de formare prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea 
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, astfel încât titlul oficial de calificare în profesia de 
medic veterinar, pe care solicitantul l-a obtinut pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al 
Spaţiului Economic European, respectiv al Confederaţiei Elveţiene să fie recunoscut automat, Colegiul 
Medicilor Veterinari din Romania poate cere solicitantului să urmeze, la alegere, un stagiu de adaptare 
de cel mult trei ani sau să susţină o probă de aptitudini, cu aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) şi (2) 
din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 
reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Nu pot primi sau exercita mandatul de preşedinte al Colegiului Medicilor Veterinari din 
România, precum şi al consiliilor judeţene respectiv al municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor 
Veterinari din România, 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.

(8) Preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari din România şi preşedinţii consiliilor judeţene 
respectiv al municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor Veterinari din România nu pot face parte din 
comisii de evaluare sau verificare a unităţilor medical-veterinare.

(9) Preşedintele 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.

(10) Medicii veterinari pentru care, în timpul mandatului, a survenit situaţia de incompatibilitate 
prevăzută la alin. (7) şi alin. (9) sunt suspendaţi din funcţia de preşedinte al Colegiului Medicilor 
Veterinari din România, respectiv al consiliilor judeţene şi al municipiului Bucureşti al Colegiului 
Medicilor Veterinari din România. Suspendarea durează până la încetarea situaţiei de incompatibilitate.”

14. La articolul 17, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 17. - (1) Prevederile art. 16 alin. (2) nu se aplică în cazul exercitării profesiei de către cetăţenii 

statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi de către cetăţenii elveţieni 
sub formă de prestări de servicii ocazionale sau temporare.

(4) Pe durata prestării cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor medicale veterinare pe 
teritoriul României, persoanele prevăzute la alin. (1) se supun dispoziţiilor cu caracter profesional, de 
reglementare ori administrativ al calificărilor profesionale care definesc profesia şi utilizarea titlurilor, 
dispoziţiilor cu privire la faptele profesionale grave care afectează direct şi specific protecţia şi 
securitatea consumatorilor, precum şi dispoziţiilor disciplinare prevăzute de lege pentru medicii 
veterinari cetăţeni români, membri ai Colegiului Medicilor Veterinari din România.”

15. La articolul 20, litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:
”g) să solicite ajutor material pentru situaţii deosebite, atât personal, cât şi prin membrii lor de

familie”



16. La articolul 21, după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins:
”g) să-şi îmbunătăţească cunoştinţele şi să participe la formele de dezvoltare profesională

continuă;”

17. La articolul 22, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:
“d) neîndeplinerea obligaţiei prevăzute la art. 21, lit. g);”

18. La articolul 23, după litera b) se introduc două noi litere, lit. c) şi d), cu următorul cuprins:
“c) prin renunţarea, în scris, la exercitarea profesiei de medic veterinar; 
d) prin deces.”

19. După articolul 25 se introduce un nou articol, art. 25’, cu următorul cuprins:
„Art. 25’. - (1) Medicul veterinar specialist este medicul veterinar care a absolvit cursurile de 

specializare într-un domeniu al medicinei veterinare, organizat la nivel naţional sau internaţional.
(2) Titlul de medic veterinar specialist deţinut în baza unui certificat/document, obţinut de la un 

colegiu de profil european, membru al Consiliului European al Specializărilor Veterinare (E.B.V.S) sau 
de profil american, membru al Consiliului American al Specializărilor Veterinare (A.B.V.S), este 
recunoscut în mod automat de către Colegiul Medicilor Veterinari din România.

(3) Pot organiza cursuri de specializare în vederea obţinerii titlului de medic veterinar specialist, 
universităţile care deţin facultăţi de medicină veterinară acreditate sau autorizate să funcţioneze 
provizoriu, precum şi entităţile care sunt autorizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 
privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Durata cursurilor de specializare organizate la nivel naţional, în conformitate cu prevederile alin. 
(3), este de minimum trei ani şi maximum cinci ani, în funcţie de modul de organizare a cursurilor 
specializate, cu obligaţia obţinerii unui număr de 126 de credite transferabile echivalent a minimum 
3150 de ore de instruire teoretică şi practică obligatorii.

(6) Lista specializărilor pentru care se organizează cursuri de specializare la nivel naţional, se 
stabileşte prin ordin comun al Ministerului Educaţiei şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, la 
propunerea Colegiului Medicilor Veterinari din România.

(7) Colegiul Medicilor Veterinari din România avizează obligatoriu standardele ocupaţionale pentru 
specializările din domeniul medical-veterinar, precum şi cursurile de specializare înainte de 
aprobare/autorizare de către autorităţile competente.

(5) Certificatul care atestă obţinerea titlului de medic veterinar specialist prin procedură naţională 
are un termen de valabilitate de cinci ani. Prelungirea termenului de valabilitate se face prin reevaluare.

(8) Reevaluarea prevăzută la alin. (5) se efectuează de către aceeaşi entitate care a emis certificatul, 
iar în cazul încetării funcţionării entităţii emitente, de către orice entitate în funcţiune, cu avizul 
Colegiului Medicilor Veterinari din România.

(9) Cerinţele privind programa de pregătire a cursului, modul de organizare şidesfaşurare, 
procedurile de evaluare, recertificareşireevaluare pentru obţinereaşi păstrarea titlului de medic veterinar 
specialist, precum şicerinţele care trebuie să le îndeplinească furnizorii cursurilor de specializare din 
cadrul universităţilor care deţin programe de studii licenţa pentru medicină veterinară, sunt stabilite prin



ordin comun al Ministerului Educaţieisi Ministerului Muncii si Protecţiei Sociale, pentru fiecare 
specializare în parte.

(10) Colegiul Medicilor Veterinari din Romania ţine şi publică, pe site-ul propriu, o listă actualizată 
a medicilor veterinari specialişti, înscrişi în tabloul general al medicilor veterinari.

(l 1) Unităţile medical-veterinare prevăzute la art. 28 alin. (1) pot organiza programe de intemship în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2018 privind internshipul pentru medicii veterinari cetăţeni 
români, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, respectiv ai 
Confederaţiei Elveţiene, cărora li s-a recunoscut calificarea, precum şi cetăţeni ai statelor terţe cărora li 
s-au echivalat studiile academice, cu obligaţia notificării Colegiul Medicilor Veterinari din România cu 
cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începere a programului.”

20. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 26. - (1) Medicul veterinar cu drept de liberă practică este medicul veterinar titular, asociat, 

administrator sau angajat, după caz, al unităţii medical-veterinare înregistrate în Registrul unic al 
unităţilor medical-veterinare.

(2) Medicul veterinar cu drept de liberă practică poate să desfăşoare următoarele tipuri de activităţi:
a) asistenţă medical-veterinară;
b) consultanţă în condiţiile art. 28 alin. (11);
c) diagnostic de laborator în domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor;
d) cercetare ştiinţifică;
e) comercializarea angro şi amănuntul a produselor medicinale veterinare;
f) atribuţii oficiale de control sau anumite atribuţii legate de alte activităţi oficiale în condiţiile art.

38 alin. (2).
(3) Pe durata exercitării profesiei de medic veterinar în domeniul asistenţei medical-veterinare în 

sistem privat, în regim salarial sau independent, medicul veterinar poate să încheie o asigurare pentru 
cazurile de răspundere civilă profesională pentru prejudicii cauzate prin actul medical.

(4) Cheltuielile efectuate pentru încheierea asigurării prevăzute la alin. (3) sunt deductibile în 
condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(5) Cheltuielile efectuate pentru dezvoltarea profesională continuă, achitate în nume propriu sau de 
către angajator pentru personalul propriu, sunt deductibile, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal.”

21. Articolul 28 se modifică si va avea următorul cuprins:
”(1) Medicul veterinar cu drept de liberă practică se poate organiza într-una dintre următoarele

forme:
a) persoană fizică care exercită în mod independent o profesie liberală, pentru următoarele forme 

de exercitare, respectiv unităţi medical-veterinare:
1. cabinetul medical-veterinar individual de consultanţă;
2. cabinet medical-veterinar individual de asistenţă.
b) persoană juridică, respectiv societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au obiect principal de activitate Cod



CAEN 7500 - activităţi veterinare, în cazul următoarelor forme de exercitare, respectiv unităţi medical- 
veterinare:

1. cabinet medical-veterinar de consultanţă;
2. cabinet medical-veterinar de asistenţă;
3. clinică veterinară;
4. spital veterinar;
5. centru veterinar specializat;
6. farmacie veterinară;
7. punct farmaceutic veterinar;
8. laborator sanitar-veterinar privat.
(2) Unităţile medical-veterinare prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. 2 şi lit. b) pct. 2-5 sunt unităţi în 

care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară.
(3) Unităţile medical-veterinare prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 6 şi pct. 7 sunt unităţi 

farmaceutice veterinare în care se desfăşoară activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor 
medicinale veterinare.

(4) Unităţile medical-veterinare prevăzute la alin. (1) se înfiinţează pe baza certificatului de 
înregistrare în Registrul unic al unităţilor medical-veterinare, care se eliberează de către consiliile 
judeţene, respectiv consiliul municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor Veterinari din România, pe 
baza înregistrării efectuate de către Biroul executiv al Consiliului Naţional a! Colegiului Medicilor 
Veterinari din România unităţilor care se înfiinţează şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, şi este valabil pe durată nedeterminată, cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare 
privind condiţiile de funcţionare.

(5) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească unităţile medical-veterinare prevăzute ia alin. 
(1) în vederea obţinerii certificatului de înregistrare se stabilesc prin hotărâre a Consiliului naţional al 
Colegiului Medicilor Veterinari din Romania.

(6) Unităţile medical-veterinare menţionate la alin. (1) lit. b) pct. 6-8, funcţionează în baza 
autorizaţiei/ înregistrării sanitar-veterinare emise de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor, sau de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti, după caz. Condiţiile privind autorizarea/ înregistrarea sanitar- 
veterinară se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor.

(7) Unităţile medical-veterinare prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a) şi lit. b) pct. 1-5, funcţionează 
în baza condiţiilor stabilite prin hotărâre a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Veterinari din 
România.

(8) Unităţile medical-veterinare prevăzute la alin. (1), care se înfiinţează şi funcţionează în baza 
legislaţiei în vigoare, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să deţină capital exclusiv privat, excepţie făcând unităţile medical-veterinare care aparţin 
universităţilor cu facultăţi de medicină veterinară;

b) să fie înregistrate în Registrul unic al unităţilor medical-veterinare;
c) să aibă înscrise codurile CAEN ale tuturor activităţilor desfăşurate;
d) medicul veterinar asociat/ acţionar să deţină atât calitatea de medic veterinar titular, cât şi 

calitatea de reprezentant legal al societăţii în relaţia cu Colegiul Medicilor Veterinari din România; în



cazul în care în structura acţionariatului sunt mai mulţi medici veterinari asociaţi/ acţionari, va fi 
desemnat şi înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cel care are calitatea de medic 
veterinar titular şi de reprezentant legal al societăţii în relaţia cu Colegiul Medicilor Veterinari din 
România;

e) medicul veterinar cu drept de liberă practică sau medicii veterinari asociaţi trebuie să deţină 
51% din capitalul social, precum şi majoritatea voturilor în cadrul Adunării generale în cazul unităţilor 
medical-veterinare prevăzute la alin. (1), lit. b), excepţie făcând unităţile medicale-veterinare care 
aparţin universităţilor cu facultăţi de medicină veterinară şi laboratoarele sanitar-veterinare private;

f) medicul veterinar cu drept de liberă practică sau după caz, medicul veterinar specialist trebuie 
să fie prezent, în unitatea medical-veterinară, pe toată durata programului de lucru cu publicul;

(9) în sensul prezentei legi, prin înregistrare în Registrul unic al unităţilor medical-veterinare, se
înţelege:

a) autorizarea funcţionării unităţilor de consultanţă în urma verificării respectării cerinţelor 
legale privind forma şi conţinutul documentelor depuse de către medicul veterinar solicitant;

b) autorizarea funcţionării unităţilor în care se desfăşoară asistenţă medical-veterinară în urma
verificării:

(i) respectării cerinţelor legale privind forma şi conţinutul documentelor depuse de către 
medicul veterinar solicitant;

(ii) îndeplinirii cerinţelor legale privind amplasarea, compartimentarea şi dotarea unităţii; 
c) înregistrarea unităţilor farmaceutice veterinare pentru comercializarea cu amănuntul şi a

laboratoarelor sanitar-veterinare private, în urma verificării respectării cerinţelor legale privind forma şi 
conţinutul documentelor depuse de către medicul veterinar, reprezentant al entităţii solicitante.

(10) Colegiul Medicilor Veterinari din România verifică exercitarea profesiei în conformitate cu 
legislaţia în vigoare de către medicii veterinari cu drept de liberă practică în cadrul unităţilor medical- 
veterinare prevăzute la alin. (1), cât şi în cadrul entităţilor juridice cu care aceste unităţi au contract.

(11) Cabinetele medical-veterinare de consultanţă desfăşoară exclusiv activităţi de consultanţă 
tehnică şi legislativă sanitar-veterinară, furnizare de informaţii privind creşterea, nutriţia, îngrijirea, 
reproducţia, protecţia şi bunăstarea animalelor, profilaxia bolilor, biosecuritatea şi administrarea fermei, 
interpretarea rezultatelor investigaţiilor complementare examenelor clinice, precum şi efectuarea 
expertizei extrajudiciare şi judiciare, în condiţiile legii.

(12) Cabinetul medical-veterinar individual de consultanţă nu poate înfiinţa puncte de lucru.
(13) Activităţile de asistenţă medical-veterinară sunt următoarele: consultaţia, diagnosticul prin orice 

test, tehnică sau procedură, imunoprofilaxia, tratamentele, intervenţiile chirurgicale şi obstetricale, 
însămânţări artificiale, colectare de ovule şi transfer de embrioni, anestezia, eutanasia, intervenţiile 
stomatologice, aplicarea de transpondere, precum şi prescrierea, comercializarea cu amănuntul şi 
administrarea produselor medicinale veterinare.

(14) Unităţile medical-veterinare prevăzute la alin. (2) pot desfăşura şi activităţile prevăzute la alin.
(11).

(15) Activităţile prevăzute la alin. (11) şi alin. (13) se pot desfăşura la sediul unităţii medical- 
veterinare, la locul unde sunt deţinute animalele, cât şi în condiţii de teren in situaţii de urgenţă, cu 
respectarea condiţiilor stabilite de Consiliul naţional al Colegiul Medicilor Veterinari din România. în



cazul animalelor de companie, intervenţiile chirurgicale, se efectuează doar în unităţile în care se 
desfăşoară asistenţă medical-veterinară sau în clinici veterinare mobile.

(16) Medicul veterinar titular al unei unităţi medical-veterinare în care se desfăşoară asistenţă 
medical-veterinară, nu poate fi concomitent salariat al unei alte unităţi medical-veterinare prevăzută la 
alin. (2).

(17) Unităţile medical-veterinare prevăzute la alin. (1) pot angaja pe post de asistent/ tehnician 
veterinar în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial studenţi din anii 4-6 de studiu ai 
facultăţilor de medicină veterinară care îşi vor desfăşura activitatea sub supravegherea medicului 
veterinar cu drept de liberă practică.

(18) Unităţile medical-veterinare prevăzute la alin. (2) trebuie să deţină un stoc minim de produse 
medicinale veterinare, necesar pentru a răspunde solicitărilor venite din partea proprietarilor/ 
deţinătorilor de animale. Lista acestor produse se stabileşte prin hotărâre a Consiliului naţional al 
Colegiului Medicilor Veterinari din România.

(19) Unităţile medical-veterinare prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a afişa la loc vizibil programul 
de lucru şi de a-1 respecta.”

22. Articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins:
„Art. 31. - (1) Unităţile medical-veterinare prevăzute la art. 28 alin. (2) pot deţine şi utiliza 

ambulanţe şi/ sau clinici veterinare mobile.
(2) Condiţiile de înregistrare a ambulanţelor şi clinicilor veterinare mobile, precum şi activităţile 

pe care acestea le pot desfăşura, se stabilesc prin hotărâre a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor 
Veterinari din România.”

23. La articolul 32, alineatul (1) se abrogă.
24. După articolul 36 se introduce un nou articol, art. 36^ cu următorul cuprins:

„(1) Produsele medicinale veterinare se comercializează angro numai din depozite farmaceutice 
veterinare şi cu amănuntul din farmacii veterinare şi puncte farmaceutice veterinare, în conformitate cu 
cerinţele stabilite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(2) Punctele farmaceutice veterinare pot comercializa cu amănuntul numai produsele medicinale 
veterinare a căror eliberare nu necesită o prescripţie veterinară.

(3) Entităţile cu personalitate juridică, care produc şi/sau comercializează angro produse 
medicinale veterinare, precum şi cele care cresc şi deţin animale terestre si animale acvatice, definite 
conform Regulamentului (UE) 429/2016, inclusiv formele asociative ale acestora, nu pot înfiinţa şi 
deţine unităţi medical-veterinare prevăzute la art. 28 alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la art. 28 alin. 
(1) lit. b) pct. 8, şi nici nu pot deţine o cotă din capitalul social al acestora.

(4) Farmaciile veterinare eliberează produse medicinale veterinare pentru care s-a emis o 
prescripţie veterinară, limitându-se la specia şi greutatea animalului, afecţiunea în cauză, durata 
tratamentului şi doza recomandată.

(5) Activitatea din cadrul unităţilor farmaceutice veterinare prevăzute la art. 28 alin. (3), se 
desfăşoară sub supravegherea medicului veterinar cu drept de liberă practică, responsabil pentru 
eliberarea produselor medicinale veterinare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, care 
îndeplineşte una din următoarele condiţii:



a) este asociat/acţionar şi/sau administrator al societăţii care deţine unitatea farmaceutică
veterinară;

b) este medic veterinar titular al unităţii farmaceutice veterinare;
c) este angajat cu contract individual de muncă al unităţii farmaceutice veterinare.

(6) în unităţile farmaceutice veterinare prevăzute la art. 28 alin. (3) se comercializează cu 
amănuntul, cu sau fără prescripţie veterinară, după caz, doar produsele medicinale veterinare a căror 
comercializare cu amănuntul nu este interzisă, conform legislaţiei în vigoare.

(7) Este interzisă eliberarea şi comercializarea cu amănuntul a produselor medicinale veterinare 
antimicrobiene injectabile, a produselor medicinale veterinare hormonale injectabile, a produselor 
medicinale veterinare antiparazitare injectabile, a produselor medicinale veterinare imunologice, a 
produselor medicinale veterinare utilizate pentru eutanasie, a produselor medicinale veterinare care 
conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, precum şi a produselor medicinale veterinare care conţin 
substanţe aflate sub control naţional.

(8) Produsele medicinale veterinare utilizate pentru eutanasie, produsele medicinale injectabile 
care conţin substanţe stupefiante si psihotrope, precum şi produsele medicinale injectabile care conţin 
substanţe aflate sub control naţional sunt administrate doar de către medicii veterinari cu drept de liberă 
practică, atât la sediul unităţilor în care se desfăşoară asistenţă medical-veterinară, cât şi în condiţii de 
teren.

(9) Administrarea produselor medicinale este responsabilitatea medicului veterinar cu drept de 
liberă practică. Prin excepţie de la alin. (1), unităţile medical-veterinare prevăzute la art. 28 alin. (2), pot 
comercializa cu amănuntul produsele medicinale veterinare care sunt utilizate în actul medical, 
profilactic sau curativ, dacă comercializarea lor cu amănuntul nu este interzisă prin legislaţia în vigoare, 
precum şi alte produse complementare cu scopul prevenirii, ameliorării, vindecării bolilor si pentru a 
asigura un nivel adecvat al sănătăţii şi bunăstării animalelor, dar care sunt înregistrate în registrul de 
consultaţii şi tratamente, ca activitate multidisciplinară care nu necesită o autorizare suplimentară.

(10) Comercializarea cu amănuntul online este permisă doar în cazul produselor medicinale 
veterinare care se eliberează fără prescripţie veterinară şi numai de către unităţile farmaceutice 
veterinare prevăzute la art. 28 alin. (3), autorizate/ înregistrate sanitar veterinar, în condiţiile stabilite de 
către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(11) Farmaciile comunitare reglementate de Legea farmaciei nr. 266/2008 pot elibera produsele 
de uz uman, inclusiv din categoria stupefiantelor, psihotropelor şi a celor aflate sub control naţional, în 
baza prescripţiilor veterinare emise de către medicii veterinari cu drept de liberă practică, în situaţiile în 
care nu există un produs medicinal veterinar similar autorizat pentru a fi comercializat pe piaţa din 
România.

(12) Depozitele de medicamente de uz uman pot să furnizeze produse medicinale de uz uman 
pentru care există autorizaţie de punere pe piaţă, în situaţiile în care nu există un produs medicinal 
veterinar similar autorizat pentru a fi comercializat pe piaţa din România, unităţilor medical-veterinare 
în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinare, în baza certificatului de înregistrare în 
Registrul unic al unităţilor medical-veterinare şi al notei de comandă semnată de către medicul veterinar 
titular.

(13) Exploataţiile care deţin animale şi sunt autorizate/ înregistrate sanitar-veterinar pot 
achiziţiona produse medicinale veterinare în baza notei de comandă vizată de către un medic veterinar



cu drept de liberă practică organizat în condiţiile prezentei legii, care asigură asistenţă medicală 
veterinară sau care a consultat animalul/ animalele şi a stabilit diagnosticul sau care a monitorizat 
permanent starea de sănătate a animalului/ animalelor.

(14) Controlul oficial privind comercializarea, utilizarea şi păstrarea produselor medicinale 
veterinare de către unităţile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară se realizează 
de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi de către direcţiile 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.”

25. Articolul 37 se abrogă.
26. Articolul 38 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Alt. 38. - (1) Medicii veterinari cu drept de liberă practică, organizaţi în condiţiile prezentei 
legii, pe bază de contract de concesiune încheiat cu direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în cazul exploataţiilor nonprofesionale sau de 
prestări servicii încheiat cu proprietarii/ deţinătorii animalelor în cazul exploataţiilor comerciale, 
efectuează acţiunile publice de interes general, prevăzute în programul acţiunilor de supraveghere, 
prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor 
şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi 
ecvideelor, a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale precum şi alte activităţi care concură 
supravegherea sanitar-veterinară a teritoriului.

(2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate delega 
atribuţii oficiale de control sau anumite atribuţii legate de alte activităţi oficiale, în baza şi cu respectarea 
legislaţiei, către medicii veterinari cu drept de liberă practică, organizaţi în condiţiile prezentei legi.

(3) Proprietarii şi deţinătorii de animale furnizează medicului veterinar cu drept de liberă 
practică, organizat în condiţiile prezentei legi, datele personale privind numele, adresa de domiciliu, 
codul numeric personal, datele de contact, în vederea înregistrării în registru de consultaţii şi tratamente, 
eliberării prescripţiilor veterinare, eliberării documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi 
pentru înregistrarea informaţiilor necesare în bazele de date pentru animale.”

27. După articolul 45 se introduce un nou articol, art. 45\ cu următorul cuprins:
“Art. 45’. - (1) Unităţile medical-veterinare prevăzute la art. 28 alin. (2), raportează situaţia 

privind produsele medicinale veterinare şi furajele medicamentate utilizate la animale, prin actul 
medical şi prin comercializarea cu amănuntul, inclusiv pentru exploataţiile comerciale, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare.

(2) Deţinătorii autorizaţiilor de comercializare pentru produsele medicinale veterinare raportează 
situaţia privind produsele medicinale veterinare şi furajele medicamentate comercializate, iar farmaciile 
veterinare raportează situaţia privind produsele medicinale veterinare şi furajele medicamentate 
comercializate şi eliberate pe bază de prescripţie veterinară în vederea utilizării la animale, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare.

(3) Este interzis medicilor veterinari cu drept de liberă practică să solicite sau să primească de la 
producători sau distribuitori angro de produse medicinale veterinare, cadouri, sponsorizări sau 
stimulente de orice altă natură, în vederea prescrierii, comercializării sau utilizării produselor medicinale 
veterinare.



(4) Este interzis producătorilor sau distribuitorilor angro de produse medicinale veterinare, să 
ofere cadouri, sponsorizări sau stimulente de orice altă natură, medicilor veterinari cu drept de liberă 
practică, în vederea prescrierii, comercializării sau utilizării produselor medicinale veterinare.”

28. Articolul 46 se abrogă.

Art. II
(1) Sancţiunile pentru nerespectarea prevederilor art. 36' si art. 45' şi autorităţile competente în 

sesizarea şi aplicarea acestora se stabilesc de Guvern, prin hotărâre, la propunerea Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) cuprinde şi sancţiunile pentru nerespectarea normelor sanitare 
veterinare din domeniul farmaceutic veterinar şi al furajelor medicamentate.

(3) Autorităţile prevăzute la alin. (1) sesizează comisia judeţeană de deontologie şi litigii a 
Colegiului Medicilor Veterinari din România cu privire la abaterile disciplinare constatate în exercitarea 
profesiei de către medicii veterinari.”

Art. III.
(1) în tot cuprinsul Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic 

veterinar, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Registrul unic al cabinetelor medical- 
veterinare, cu sau fără personalitate juridică”, se înlocuieşte cu sintagma „Registru unic al unităţilor 
medical-veterinare”.

(2) în tot cuprinsul Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic 
veterinar, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Colegiul Medicilor Veterinari”, se 
înlocuieşte cu sintagma „Colegiul Medicilor Veterinari din România”.

(3) începând cu data intrării in vigoare a prezentei legi, în toate actele normative prin sintagma 
„Colegiul Medicilor Veterinari” se va înţelege „Colegiul Medicilor Veterinari din România”.

Art. IV.
La Anexa nr. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar- 

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 94 din data de 31 
ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 35 se abrogă.

Art. V.
(1) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cabinetele medical- 

veterinare asociate înregistrate în Registrul unic al unităţilor medical-veterinare se desfiinţează. La data 
desfiinţării, certificatele de înregistrare în Registrul unic al unităţilor medical-veterinare emise pentru 
cabinetele medical-veterinare asociate, de către consiliile judeţene, respectiv consiliul municipiului 
Bucureşti al Colegiului Medicilor Veterinari din România îşi încetează valabilitatea.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), cabinetele medical-veterinare asociate înregistrate în Registrul 
unic al unităţilor medical-veterinare care au încheiat contracte cu direcţiile sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor



se desfiinţează la data încetării contractului. La data desfiinţării, certificatele de înregistrare în Registru! 
unic al unităţilor medical-veterinare emise pentru cabinetele medical-veterinare asociate, de către 
consiliile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor Veterinari din România 
îşi încetează valabilitatea.

(3) Certificatele de înregistrare în Registrul unic al unităţilor medical-veterinare emise de către 
consiliile judeţene, respectiv consiliul municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor Veterinari din 
România, pe baza înregistrării efectuate de către Biroul executiv al Consiliului Naţional al Colegiului 
Medicilor Veterinari din România, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile.

(4) Autorizaţiile sanitar-veterinare de funcţionare şi înregistrările sanitar-veterinare, pentru 
unităţile farmaceutice veterinare şi pentru laboratoarele sanitar-veterinare private emise de către 
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau de către direcţiile sanitar- 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, înainte 
de data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile.

(5) începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, se interzice achiziţionarea de către 
farmaciile veterinare a produselor interzise la comercializare cu amănuntul potrivit prevederilor legale în 
vigoare. Farmaciile veterinare care la data intrării în vigoare a prezentei legi deţin astfel de produse în 
stoc, le raportează direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, le pot comercializa până la epuizare, dar nu mai mult de un an de zile.

(6) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României,
Partea 1.

Art. VI.
Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 209 din 24 martie 2014, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Prezenta lege transpune parţial dispoziţiile art. 5 alin. (3), ari. 6 Ut. a) si art. Î4 alin. (î) şi alin. 
(2) din Directiva 2005/36 a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale, publicată in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), 
seria L, nr. 255 din 30.09.2005, cu modificările si completările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 
alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE
SENATULUI

PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR


