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AVIZ 

asupra proiectului de lege  pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar 

şi pentru modificarea pct.35 din Anexa nr.1 a Ordonanţei Guvernului 

nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu  

proiectul  de  lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru 

organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar şi pentru modificarea 

pct.35 din Anexa nr.1 a Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea 

activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, trimis cu adresa nr. 

PL-x 686 din 31 octombrie 2022, înregistrat cu nr. 4c-13/1001/2022. 

         Senatul,  în calitate  de primă  Cameră  sesizată,  a adoptat proiectul de lege, 

în ședința din 26 octombrie 2022. 

         Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 

92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

       Potrivit prevederilor art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 14 martie 

2023. 

       Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul favorabil 

al Consiliului Economic și Social . 

       În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a inițiativei legislative cu amendamentele admise redate în anexa, 

care face parte integrantă din prezentul aviz.  

       Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

         PREŞEDINTE,                                                  SECRETAR, 

           Laura Vicol                                     László-Zsolt Ladányi 
 

 Consilier  parlamentar, 

   Dana Ștefănescu             

dana.stefanescu
Conform cu originalul



                                                                                                                                                                                                                Anexa                                                                                                                                                                                                       

  

Amendamente admise 

(PLx. 686/2022)  

 
Nr. 

crt. 

Text  

Legea 160/1998 
Text adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

1.  

........................................................... 

13.La articolului 16, după alineatul (2) se 

introduc opt noi alineate, alin.(3)- (10), cu 

următorul cuprins: 

„(3) Medicul veterinar, cetățean al unei țări 

terțe, care deține 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 condițiile stabilite de către 

Colegiul Medicilor Veterinari din România, 

fiind exceptat de la obligația de a fi membru 

a1 Colegiului Medicilor Veterinari din 

România. 

(4) În vederea exercitării profesiei pe 

teritoriul României, titlul oficial de calificare 

în profesia de medic veterinar obtinut de către 

un cetățean al unei țări terțe pe teritoriul unui 

stat terț și echivalat potrivit legii, poate fi 

recunoscut dacă medicul veterinar face 

dovada unei experiențe profesionale cu o 

durată de 3 ani și susține o probă de aptitudini 

sau dacă urmează un stagiu de adaptare de cel 

mult 3 ani pe teritoriul României și susține o 

probă de aptitudini. 

(5) Medicul veterinar, cetățean al unei țări 

1. La articolului 16, după alineatul (2) se 

introduc nouă noi alineate, alin.(3)- (11), cu 

următorul cuprins: 

 

 

 

 

Nemodificat 
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terțe, care deține un titlu oficial de calificare 

în profesia de medic veterinar și care este 

beneficiar al unei forme de protecție conform 

legislației, pe durata acesteia, beneficiază de 

aceleaşi drepturi privind recunoașterea și 

exercitarea profesiei ca și medicul veterinar 

cetățean al unui stat membru al Uniunii 

Europene, al Spațiului Economic European, 

respectiv al Confederației Elvețiene. 

(6) În cazul în care nu sunt îndeplinite 

cerințele de formare prevăzute în anexa nr.2 la 

Hotărârea Guvernului nr.469/2015, 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 Spațiului Economic 

European, respectiv al Confederației 

Elvețiene să fie recunoscut automat, Colegiul 

Medicilor Veterinari din Romania poate cere 

solicitantului să urmeze, la alegere, un stagiu 

de adaptare de cel mult 3 ani sau să susțină o 

probă de aptitudini, cu aplicarea prevederilor 

art.11 alin.(1) și (2) din Legea nr.200/2004 

privind recunoașterea diplomelor și 

calificărilor profesionale pentru profesiile 

reglementate din România, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(7) Nu pot primi sau exercita mandatul de 

preşedinte al Colegiului Medicilor Veterinari 

din România, precum și al consiliilor 

județene, respectiv al municipiului București 

al Colegiului Medicilor Veterinari din 

România, medicii veterinari care dețin funcții 

de conducere în cadrul Autorității Naționale 

Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 
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Alimentelor, cei care dețin funcția de director 

executiv și director executiv adjunct în cadrul 

unităților subordonate Autorității Naționale 

Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 

Alimentelor, cei care dețin funcții de 

conducere în cadrul patronatelor, sindicatelor 

profesionale, la nivel național sau teritorial, 

precum și cei care dețin funcții de demnitate 

publică. 

(8) Preşedintele Colegiului Medicilor 

Veterinari din România și președinții 

consiliilor județene, respectiv a1 municipiului 

București al Colegiului Medicilor Veterinari 

din România nu pot face parte din comisii de 

evaluare sau verificare a unităților medical-

veterinare. 

(9) Preşedintele Colegiului Medicilor 

Veterinari din România, pe durata mandatului 

său, nu poate fi membru al unui partid politic 

și nici nu poate deține alte funcții publice de 

conducere sau demnități publice. 

(10) Medicii veterinari pentru care, în 

timpul mandatului, a survenit situația de 

incompatibilitate prevăzută la alin.(7) și (11) 

sunt suspendați din funcția de preşedinte a1 

Colegiului Medicilor Veterinari din România, 

respectiv a1 consiliilor județene și a1 

municipiului București al Colegiului 

Medicilor Veterinari din România. 

Suspendarea durează până la încetarea 

situației de incompatibilitate.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 

 

(12) Președintele Colegiului Medicilor Veterinari 

și membrii Biroului Executiv Central pot fi aleși 

pentru un mandat de 2 ani, cu posibilitatea 

reînnoirii o singura dată. 

 

Autor: dep PSD Laura Vicol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Limitarea 

mandatului la un 

număr de 2 ani, cu 

posibilitatea 

reînnoirii, pentru a 

aduce beneficii 

democratizării 

profesiei și a 

aducerii acesteia la 

standardele 

europene. 

 



2 

Art. 40 

Comisia Superioară de 

Deontologie şi Litigii, comisiile 

judeţene de deontologie şi litigii, 

respectiv a municipiului 

Bucureşti, judecă încălcarea şi 

nerespectarea legislaţiei şi a 

reglementărilor specifice privind 

exercitarea profesiunii de medic 

veterinar, precum şi abaterile 

deontologice şi disciplinare ale 

medicilor veterinari. 

------------------- 

2.La art. 40 după alin. (1) se introduce un nou 

alineat, alin. (2) cu următorul cuprins: 

......................................................... 

(2) Comisia Superioară de Deontologie şi Litigii, 

comisiile judeţene de deontologie şi litigii, 

respectiv a municipiului Bucureşti au obligația de 

a constata nerespectarea prevederilor art. 16 alin. 

(2)  și de a le sancționa conform art. 41 lit d
1
). 

 

Autor: dep PSD Laura Vicol 

 

 

 

Pentru a fi respectate 

prevederile art. 16 

alin. (2) de 

suspendare a 

medicilor veterinari 

functionari publici 

din Colegiul 

Medicilor 

Veterinari, pe 

perioada în care este 

functionar public. 

3 

Art. 41 

Membrii Colegiului Medicilor 

Veterinari care încalcă legile şi 

regulamentele specifice privind 

exercitarea profesiunii de medic 

veterinar şi nu respectă Codul de 

deontologie medical-veterinară 

răspund disciplinar, în funcţie de 

gravitatea abaterii, şi li se va 

aplica una dintre următoarele 

sancţiuni: 

a)avertisment; 

b)mustrare; 

c)mustrare severă; 

d)suspendarea dreptului de a 

exercita medicina veterinară pe 

o perioadă care nu poate depăşi 

un an de la data emiterii 

hotărârii comisiei; 

e)radierea din evidenţa 

Colegiului Medicilor Veterinari, 

ceea ce determină interzicerea 

--------------------------- 

3. La art.41 după litera d) se introduce o nouă 

literă, lit. d
1
) cu următorul cuprins: 

............................................................ 

 

d
1
) sancționarea cu amendă de la 500 lei la 2000 

lei, pentru nerespectarea dispozițiilor art. 16 alin. 

(2). 

 

Autor: dep PSD Laura Vicol 

 

Introducerea unor 

sancțiuni pentru a 

obliga la respectarea 

prevederilor legale. 



definitivă de a exercita medicina 

veterinară pe teritoriul 

României, care se poate lua 

numai de către Comisia 

Superioară de Deontologie şi 

Litigii la propunerea comisiei 

judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti. 

 
 


