
1 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, 
ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT 
București,  07 septembrie 2020 
Nr. 4C-11/332 
 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 

pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar 
(PLx. 446/2020) 

 
 
 

 În baza prevederilor art. 95 și 115 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu adresa nr. PLx. 446 din 27 iulie 2020, Comisia pentru învățământ, știință, 
tineret și sport a primit, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii 
de medic veterinar.  

Proiectul de Lege a fost dezbătut în Comisie în ședința din 07 septembrie 2020. 
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 

cu amendamente admise asupra proiectului de lege menționat.  
 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 

 

 

                   PREȘEDINTE                     SECRETAR 
     Prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai CÎMPEANU                 Viorel STAN 
 
 
 
 

 
   Șef birou  
Ioana Mînzu 
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           Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendamente)

Motivare 

1. 4. După articolul 4 se introduce un nou articol, art.41, cu 
următorul cuprins: 
„Art.41.- (1) Administrarea produselor medicinale se face 
doar de către medicul veterinar cu drept de liberă practică sau 
de către personalul de specialitate cu studii medii angajat în 
cadrul unităților în care se desfășoară activități de asistenta 
medicală-veterinară, respectiv asistent veterinar și/sau 
tehnician veterinar, după prescrierea și sub supravegherea sau 
responsabilitatea medicului veterinar cu drept de liberă 
practică, după caz. 
(2) Prin excepție de la prevederile alin.(l) proprietarii 
animalelor pot administra doar acele produse medicinale 
prescrise de către un medic veterinar de liberă practică, care 
se pot administra pe cale orală, prin inhalații și instilații sau 
se aplică local, în cazul în care acestea nu trebuie să fie 
administrate exclusiv de către medicul veterinar. 
(3) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor stabilește prin ordin al președintelui 
produsele medicinale veterinare care se administrează 
exclusiv de către medicul veterinar de liberă practică. 
(4) Medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor 
Veterinari, care sunt angajați ai facultăților de medicină 
veterinară, au dreptul de a examina animalele, de a stabili 
diagnosticul, de a prescrie și de a administra produse 
medicinale animalelor respective, în cadrul procesului 
didactic, precum și în baza contractelor de prestări servicii 
medicale veterinare. 
(5) Medicii veterinari cu drept de liberă practică pot să 
prescrie și să administreze produsele medicinale numai după 
examinarea clinică a animalelor și stabilirea diagnosticului 
prezumtiv. 
(6) Medicii veterinari angajați în instituțiile publice din 
domeniul justiției, apărării, siguranței naționale, ordinei 
publice și poliției care au structuri veterinare proprii, pot 
realiza, în conformitate cu atribuțiile stabilite în fișa postului, 
activități de asistență medicală veterinară, pentru animalele 
pe care le dețin în proprietate/administrare sau pentru 
animalele stabilite prin misiunile de serviciu. 
(7) Exploatații le comerciale de animale pot angaja personal 
de specialitate cu studii medii, respectiv asistent veterinar 
și/sau tehnician veterinar, care vor efectua anumite activități 
sanitar-veterinare, după caz, sub supravegherea și 
responsabilitatea medicului veterinar organizat în condițiile 
legii aflat în relație contractuală cu exploatați a în cauză. 
(8) Personalul de specialitate cu studii medii, respectiv 
asistentul veterinar și/sau tehnicianul veterinar, nu are dreptul 
să efectueze examinarea clinică a animalelor, să stabilească 
diagnosticul și/sau tratamentul și nici să efectueze intervenții 
chirurgicale. 
(9) În situații excepționale, până la sosirea medicului 
veterinar, tehnicianul și/sau asistentul veterinar poate acorda 
primul ajutor animalului a cărui viață este în pericol, prin 
administrarea tratamentului sau efectuarea de intervenții de 
urgență, cu acordul medicului veterinar și respectând 
întocmai indicațiile acestuia, iar atunci când nu este posibilă 
obținerea acordului, efectuează tratamentul/intervenția de 
urgență și aduce acest lucru la cunoștință medicului veterinar 
de îndată ce poate lua legătura cu acesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. După articolul 4 se introduce 
un nou articol, art.41, cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”(91) În situații de urgență, care nu 
suferă amânare, asistentul veterinar 
și/sau tehnicianul veterinar din 
cadrul Jandarmeriei Române poate 
administra produse medicinale care 
conțin substanțe din categoria 
stupefiante, psihotrope, precum și 
produsele care conțin substanțe 
aflate sub control național sub 
îndrumarea și sub responsabilitatea 
medicului veterinar, respectând 
întocmai indicațiile acestuia, iar 
atunci când nu este posibil, 
efectuează tratamentul/intervenția 

Având în vedere că 
la nivelul MAI 
asigurarea asistenței 
medicale veterinare 
se efectuează 
pentru mai multe 
județe (de regulă 4-
5) de către un singur 
medic, precizăm 
faptul că acesta nu 
poate fi prezent 
simultan pentru a-și 
îndeplini atribuțiile 
în situația în care 
este solicitat pentru a 
interveni în zone din 
județe diferite, în 
același interval de 
timp. Astfel, pentru 
a înlătura un 
eventual pericol 
iminent, este 
necesară utilizarea 
armelor cu 
tranchilizante și 
substanțelor aferente 
de către asistentul 
veterinar și/sau 
tehnicianul veterinar 
din cadrul 
Jandarmeriei 
Române, 
asigurându-se în 
acest fel aplicarea 
unitară a 
prevederilor art.291 
din Legea 
nr.550/2004. 
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(10) Prin sintagma sub responsabilitatea medicului veterinar 
se înțelege că medicul veterinar cu drept de liberă practică, 
este răspunzător de modul în care personalul de specialitate 
cu studii medii efectuează activitățile sanitare veterinare 
stabilite și atribuite de el. 
(11) Prin sintagma sub supravegherea medicului veterinar se 
înțelege că o activitate sanitară veterinară este executată de 
către personalul de specialitate cu studii medii, sub 
responsabilitatea medicului veterinar cu drept de liberă 
practică și în prezența lui.” 

și informează medicul veterinar, de 
îndată ce condițiile permit acest 
lucru.” 

Autor: Deputat PNL Sorin Mihai 
Cîmpeanu + Comisia 

2. 7. La articolul 16, partea 
introductivă a alineatului (1) și 
alineatul (2) se modifică și vor 
avea următorul cuprins:  
Art. 16 - (1) Calitatea de membru 
al Colegiului Medicilor Veterinari 
se dobândește de către orice medic 
veterinar, cetățean român, al 
statelor membre ale Uniunii 
Europene, al Spațiului Economic 
European, al Elveției, cărora li s-a 
recunoscut calificarea sau al țărilor 
terțe cărora li s-a echivalat și 
recunoscut calificarea, indiferent de 
convingerile politice, religioase, 
culturale, de origine etnică, care 
îndeplinește  următoarele 
condiții:…”. 
........................... 

7. La articolul 16, partea 
introductivă a alineatului (1) și 
alineatul (2) se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 
„(1) Calitatea de membru al 
Colegiului Medicilor Veterinari se 
dobândește de către orice medic 
veterinar, cetățean român, al unui 
stat membru al Uniunii Europene, 
al Spațiului Economic European, 
respectiv al Confederației 
Elvețiene, căruia i s-a recunoscut 
calificarea, precum și cetățean al 
statelor terțe, căruia i s-a echivalat 
calificarea, indiferent de 
convingerile politice, religioase, 
culturale, de origine etnică, care 
îndeplinește următoarele 
condiții:…”. 

Autor: Deputat PNL Sorin Mihai 
Cîmpeanu + Comisia 

 
 
 
 
 
Pentru unitatea 
terminologică cu 
actul normativ de 
bază și 
corectitudinea 
exprimării. 

3. 10. După articolul 25 se introduce 
un nou articol, art. 251, cu 
următorul cuprins:  
”Art.251.- (1) Medicul veterinar 
specialist este medicul veterinar 
care a absolvit prin examen 
certificat cursurile de specializare 
într-un domeniu strict al medicinei 
veterinare, organizat la nivel 
național sau internațional. 
(2) Titlul de medic veterinar 
specialist internațional deținut în 
baza unui certificat/document valid, 
obținut de la un colegiu de profil 
european sau american este 
recunoscut în mod automat de către 
Colegiul Medicilor Veterinari. 
(3) Pot organiza cursuri de 
specializare în vederea obținerii 
titlului de medic veterinar specialist 
național, universitățile care dețin 
facultăți de medicină veterinară 
acreditate sau autorizate să 

10. După articolul 25 se introduce 
un nou articol, art. 251, cu 
următorul cuprins:  
”Art.251.- (1) Medicul veterinar 
specialist este medicul veterinar 
care a absolvit prin examen 
certificat cursurile de specializare 
într-un domeniu strict al medicinei 
veterinare, organizat la nivel 
național sau internațional. 
(2) Titlul de medic veterinar 
specialist deținut în baza unui 
certificat/document valid, obținut 
de la un colegiu de profil european 
sau american este recunoscut în 
mod automat de către Colegiul 
Medicilor Veterinari. 
(3) Pot organiza cursuri de 
specializare în vederea obținerii 
titlului de medic veterinar 
specialist, universitățile care dețin 
facultăți de medicină veterinară 
acreditate sau autorizate să 

 
 
 
 
Pentru unitatea 
terminologică cu 
actul normativ de 
bază 
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funcționeze provizoriu, precum și 
entitățile care sunt autorizate 
conform Ordonanței Guvernului nr. 
129/2000 privind formarea 
profesională a adulților, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
(4) Durata cursurilor de 
specializare organizate la nivel 
național, în conformitate cu 
prevederile alin.(3), este de 
minimum trei ani și maxim cinci 
ani, în funcție de modul de 
organizare a cursurilor de 
specializare, cu obligația realizării 
efective a celor 900 de ore de 
instruire teoretică și practică 
obligatorii. 
(5) Reevaluarea specialiștilor 
naționali se face la fiecare cinci ani 
ți este obligatorie în vederea 
păstrării titlului de medic veterinar 
specialist național. 
(6) Lista specializărilor pentru care 
se organizează cursuri de 
specializare la nivel național, 
precum și condițiile pentru 
reevaluare se stabilesc prin ordin 
comun al Ministerului Educației și 
Cercetării și Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale, la propunerea 
Colegiului Medicilor Veterinari. 
(7) Colegiul Medicilor Veterinari 
avizează obligatoriu standardele 
ocupaționale pentru specializările 
din domeniul medical veterinar, 
precum și cursurile de specializare 
înainte de aprobare/autorizare de 
către autoritățile competente.” 

funcționeze provizoriu, precum și 
entitățile care sunt autorizate 
conform Ordonanței Guvernului nr. 
129/2000 privind formarea 
profesională a adulților, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
(4) Durata cursurilor de 
specializare organizate la nivel 
național, în conformitate cu 
prevederile alin.(3), este de 
minimum trei ani și maxim cinci 
ani, în funcție de modul de 
organizare a cursurilor de 
specializare, cu obligația realizării 
efective a celor 900 de ore de 
instruire teoretică și practică 
obligatorii. 
(5) Reevaluarea specialiștilor 
naționali se face la fiecare cinci ani 
și este obligatorie în vederea 
păstrării titlului de medic veterinar 
specialist. 
(6) Lista specializărilor pentru care 
se organizează cursuri de 
specializare la nivel național, 
precum și condițiile pentru 
reevaluare se stabilesc prin ordin 
comun al Ministerului Educației și 
Cercetării și Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale, la propunerea 
Colegiului Medicilor Veterinari. 
(7) Colegiul Medicilor Veterinari 
avizează obligatoriu standardele 
ocupaționale pentru specializările 
din domeniul medical veterinar, 
precum și cursurile de specializare 
înainte de aprobare/autorizare de 
către autoritățile competente.” 

4. Art. 37. -  (7) Produsele care conțin 
substanțe din categoria stupefiante, 
psihotrope, precum și produsele 
care conțin substanțe aflate sub 
control național sunt achiziționate, 
prescrise, utilizate și se 
administrează doar de către medicii 
veterinari, atât la sediul unităților în 
care se desfășoară asistență 
medicală veterinară, cât și în 
condiții de teren, cu excepția 
prevederilor de la art.1 lit.ad) din 
Legea vânătorii și a protecției 

Art. 37 - (7) Produsele care conțin 
substanțe din categoria stupefiante, 
psihotrope, precum și produsele 
care conțin substanțe aflate sub 
control național sunt achiziționate, 
prescrise, utilizate și se 
administrează doar de către medicii 
veterinari, atât la sediul unităților în 
care se desfășoară asistență 
medicală veterinară, cât și în 
condiții de teren, cu excepția 
prevederilor art.1, lit. ad) din Legea 
vânătorii și a protecției fondului 

Pentru îndeplinirea 
atribuțiilor stabilite 
la art. 291 din Legea 
nr. 550/2004, 
activitatea de 
achiziționare, 
prescriere, utilizare 
și administrare a 
substanțelor din 
categoria 
stupefiante, 
psihotrope, precum 
și produsele care 
conțin substanțe 
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fondului cinegetic nr. 407/2006, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 
 

cinegetic nr. 407/2006, cu 
modificările și completările 
ulterioare, și ale art. 291  din 
Legea nr.550/2004 privind 
organizarea și funcționarea 
Jandarmeriei Române, cu 
modificările și completările 
ulterioare.  

Autor: Deputat PNL Sorin Mihai 
Cîmpeanu + Comisia 

aflate sub control 
naționale se impuse 
a se desfășura 
inclusiv la sediile 
MAI. 
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