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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
În urma examinării propunerii legislative pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, cu care
Comisiile noaste au fost sesizate în fond de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor cu nr. 84/27.05.1997, în şedinţa comună
din ziua de 18.06.1997, cele două Comisii propun ca aceasta să fie supusă dezbaterii şi adoptării cu următoarele amendamente:
Nr.
Articolul
Amendamentul propus
Motivare
crt.
(textul iniţial)
(autorul)
Text adoptat de comisie
0.
1.
2.
3.
Art.3 se va secţiona în două articole, art.3 şi Prin secţionarea art.3 în
1.
art.4, cu următorul cuprins:
două noi articole s-a
Art.3. Profesiunea de medic veterinar are
urmărit o delimitare
Art.3. Medicul veterinar îşi exercită
clară între domeniile în
profesiunea în exclusivitate sau cu alte
caracter de exclusivitate în următoarele
care profesiunea de medic
profesiuni, în următoarele domenii:
domenii:
veterinar are caracter de
- medicină veterinară preventivă şi curativă; - medicină veterinară preventivă şi
exclusivitate şi domeniile
- apărarea sănătăţii publice;
curativă;
- igiena şi salubritatea produselor de origine
în care medicii veterinari
- igiena şi salubritatea produselor de origine
îşi exercită profesiunea în
animală;
animală;
colaborare cu alte
- diagnosticul de laborator veterinar;
- diagnosticul de laborator veterinar;
profesiuni.
- creşterea animalelor şi nutriţia animală;
- controlul producţiei, comercializării şi
Acest lucru este în
- reproducţia şi genetica animală
utilizării produselor de uz veterinar;
concordanţă şi cu
fundamentală şi aplicată;
- controlul modului în care se realizează
1

Nr.
crt.
0.

2.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
1.
2.
industrializarea şi valorificarea produselor
- biotehnologii;
- industrializarea şi valorificarea produselor de origine animală;
- învăţământul şi cercetarea ştiinţifică
de origine animală;
medicală veterinară;
- producţia, comercializarea şi folosirea
- controlul modului în care este organizat şi
produselor de uz veterinar;
se desfăşoară transportul animalelor,
- transportul animalelor, produselor de
produselor animaliere şi furajelor.
origine animală, furajelor şi altor mărfuri
Art.4. În următoarele domenii medicul
supuse controlului sanitar veterinar;
- învăţământul şi cercetarea ştiinţifică
veterinar îţi exercită profesiunea în
medicală veterinară şi de biologie animală;
colaborare cu alte profesiuni:
- biologia şi protecţia animalelor domestice şi - apărarea sănătăţii publice;
sălbatice;
- creşterea, exploatarea şi furajarea
- protecţia mediului înconjurător şi controlul animalelor;
poluării;
- reproducţia animalelor;
- administraţia publică, statistica şi
- industrializarea şi valorificarea produselor
informatica medicală veterinară.
de uz veterinar;
- cercetări de genetică animală
fundamentală şi aplicată;
- protecţia animalelor domestice şi sălbatice;
- protecţia mediului şi controlul poluării;
- statistica medicală veterinară.
Amendament înaintat de domnii deputaţi A.
Kelemen şi E. Barna -U.D.M.R.
Art.4 devine art.5:
Art.5. În exercitarea profesiunii, medicul
Art.4. În exercitarea profesiunii, medicul
veterinar aplică, respectă şi este protejat de
veterinar aplică, respectă şi este protejat de

Motivare
3.
legislaţia europeană în
domeniu.

Prin renumerotare,
pentru concordanţă cu
celelalte puncte.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
legile statului, de prevederile Statutului
medicului veterinar şi ale Codului de etică şi
deontologie medicală veterinară - aprobat de
Congresul Naţional al Medicilor Veterinari.

3.
Art.5. (1) Profesiunea de medic veterinar se
exercită în cadrul următoarelor structuri
profesionale:
a.) reţeaua sanitară veterinară de stat;
b.) serviciile medicale veterinare particulare,
autorizate legal;
c.) instituţiile de învăţământ - universitar şi
postuniversitar - de stat şi particulare,
d.) instituţiile academice, fundaţiile de profil
şi instituţiile de cercetare ştiinţifică;
e.) instituţiile publice şi private.

4.

Art.5. (2) Medicul veterinar angajat în
reţeaua sanitară veterinară de stat are
dreptul de a desfăşura şi activităţi de liberă
practică în afara programului de lucru,
potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
legile statului, de prevederile Statutului
medicului veterinar şi ale Codului de etică şi
deontologie medicală veterinară - aprobat
de Congresul Naţional al Medicilor
Veterinari.
Art.5 devine art.6 şi va avea următorul
cuprins:
Art.6. Profesiunea de medic veterinar se
exercită în cadrul următoarelor structuri
profesionale:
a.) reţeaua sanitară veterinară de stat;
b.) serviciile medicale veterinare
particulare, autorizate legal;
c.) instituţiile de învăţământ - universitar şi
postuniversitar - de stat şi particulare,
d.) instituţiile academice, fundaţiile de profil
şi instituţiile de cercetare ştiinţifică;
e.) alte instituţii publice şi private.
Amendament înaintat de domnul deputat E.
Barna - U.D.M.R.

Motivare
3.

Prin renumerotare,
pentru concordanţă cu
celelalte puncte.

Pentru o exprimare cât
mai cuprinzătoare şi
pentru delimitare între
pct.a.) şi pct. e.)
Alin. (2) al art.5 se elimină.
Ca urmare a dublei
Amendament înaintat de domnii deputaţi E. calităţi de medic
Barna, U.D.M.R.,M. Chiriac,P.D.-U.S.D. şi veterinar particular şi
P. Alecu, P.N.Ţ.- C.D
medic angajat în reţeaua
sanitară veterinară se
3

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.

5.

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.

Motivare
3.
stat, s-ar produce
suprapunerea unor
sarcini8 ce nu ar fi
permisă, ca de exemplu să
emită certificate sanitarveterinare şi în acelaşi
timp să aibă şi drept de
control.

Art.6 devine art.7:
Prin renumerotare,
Art.7. Colegiul Medicilor Veterinari
pentru concordanţă cu
Art.6. Colegiul Medicilor Veterinari
stabileşte profilurile profesionale de bază,
stabileşte profilurile profesionale de bază,
celelalte puncte.
precum şi specializarea pe profile a medicilor precum şi specializarea pe profile a
veterinari. Criteriile de obţinere a gradelor
medicilor veterinari. Criteriile de obţinere a
profesionale sunt aprobate de către Colegiul gradelor profesionale sunt aprobate de către
Medicilor Veterinari, în conformitate cu
Regulamentul propriu şi normele legale în
vigoare.

6.
Art.7. Colegiul Medicilor Veternari
colaborează cu instituţiile publice în
stabilirea direcţiilor de dezvoltare şi
perfecţionare a învăţământului medical
veterinar - universitar şi postuniversitar -, în

Colegiul Medicilor Veterinari, în
conformitate cu Regulamentul propriu şi
normele legale în vigoare.
Art.7 devine art.8:
Art.8. Colegiul Medicilor Veternari
colaborează cu instituţiile publice în
stabilirea direcţiilor de dezvoltare şi
perfecţionare a învăţământului medical
veterinar - universitar şi postuniversitar -,

Prin renumerotare,
pentru concordanţă cu
celelalte puncte
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Nr.
crt.
0.
7.

8.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
1.
2.
concordanţă cu cerinţele standardelor
în concordanţă cu cerinţele standardelor
internaţionale, şi cu legislaţia ţării.
internaţionale, şi cu legislaţia ţării.
Art.8 devine art.9:
Art.9. Se înfiinţează Colegiul Medicilor
Art.8. Se înfiinţează Colegiul Medicilor
Veterinari ca formă de organizare autonomă, Veterinari ca formă de organizare
neguvernamentală, apolitică şi de nonprofit. autonomă, neguvernamentală, apolitică şi
Colegiul are personalitate juridică.
de nonprofit. Colegiul are personalitate
Colegiul reprezintă interesele şi apără
juridică.
drepturile profesionale ale membrilor săi.
Colegiul reprezintă interesele şi apără
drepturile profesionale ale membrilor săi.
Art.9 devine art.10
Art.10. Colegiul Medicilor Veterinari are
Art.9. Colegiul Medicilor Veterinari are
următoarele competenţe:
următoarele competenţe:
a.) avizează proiectele de acte normative,
avizează proiectele de acte normative,
reglementările şi normele de exercitare a
reglementările şi normele de exercitare a
profesiunii în toate domeniile de activitate, profesiunii în toate domeniile de activitate,
conform legislaţiei în vigoare;
conform legislaţiei în vigoare;
a.) participă la elaborarea strategiei de
a.) participă la elaborarea strategiei de
dezvoltare şi modernizare a activităţilor
dezvoltare şi modernizare a activităţilor
sanitare veterinare;
sanitare veterinare;
b.) elaborează Codul de etică şi deontologie
b.) elaborează Codul de etică şi deontologie
medicală veterinară- ale cărui prevederi
medicală veterinară- ale cărui prevederi
sunt obligatorii în exercitarea profesiunii
sunt obligatorii în exercitarea profesiunii
de medic veterinar;
de medic veterinar;
c.) acordă atestatul de liberă practică c.) acordă atestatul de liberă practică medicilor veterinari ;
medicilor veterinari ;

Motivare
3.
Prin renumerotare,
pentru concordanţă cu
celelalte puncte

Prin renumerotare,
pentru concordanţă cu
celelalte puncte
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
d.) aplică sancţiunile disciplinare prevăzute
de Regulamentul de organizare şi
funcţionare ale Colegiului, suspendă sau
anulează atestatul de liberă practică;
e.) reprezintă profesiunea în faţa organelor
guvernamentale, altor foruri profesionale
şi stiinţifice, instituţiilor publice sau
private;
f.) promovează relaţiile pe plan extern cu
organizaţii şi instituţii profesionale
similare;
g.) ţine evidenţa membrilor Colegiului şi
actualizează permanent tabloul general al
membrilor săi, pe care îl publică în presa
de specialitate.
Numai membrii înscrişi în Colegiu, se pot
bucura de toate drepturile conferite prin
legile şi regulamentele de organizare şi
funcţionare privind exercitarea profesiunii
medicale veterinare.

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
d.) aplică sancţiunile disciplinare prevăzute
de Regulamentul de organizare şi
funcţionare ale Colegiului, suspendă sau
anulează atestatul de liberă practică;
e.) reprezintă profesiunea în faţa organelor
guvernamentale, altor foruri profesionale
şi stiinţifice, instituţiilor publice sau
private;
f.) promovează relaţiile pe plan extern cu
organizaţii şi instituţii profesionale
similare;
g.) ţine evidenţa membrilor Colegiului şi
actualizează permanent tabloul general al
membrilor săi, pe care îl publică în presa
de specialitate.
Numai membrii înscrişi în Colegiu, se pot
bucura de toate drepturile conferite prin
legile şi regulamentele de organizare şi
funcţionare privind exercitarea profesiunii
medicale veterinare.

Art.10. Membrii Colegiului Medicilor
Veterinari sunt obligaţi:
a.) să respecte legile şi celelalte acte

Art.10 devine art.11:
Art.11. Membrii Colegiului Medicilor
Veterinari sunt obligaţi:
a.) să respecte legile şi celelalte acte

9.

Motivare
3.

Prin renumerotare,
pentru concordanţă cu
celelalte puncte.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.
normative în vigoare referitoare la
exercitarea profesiunii de medic veterinar
şi să se supună hotărârilor organelor de
conducereale Colegiului Medicilor
Veterinari;
b.) să respecte şi să aplice în orice
împrejurare normele de etică şi
deontologie medicală veterinară;
c.) să promoveze întreg ansamblu de măsuri
menite sî conducă la dezvoltarea creşterii
animalelor şi a potenţialului lor productiv,
să sprijine interesele deţinătorilor de
animale;
d.) să protejeze sănătatea omului contra
bolilor comune omului şi animalelor, să
participe la protejarea mediului, în scopul
menţinerii echilibrului biologic;
e.) să urmărească şi să sprijine măsurile de
protecţie a animalelor, în conformitate cu
reglementările internaţionale.

10.
Art.11. Organizarea şi funcţionarea
Colegiului Medicilor Veterinari se realizează
pe principiul teritorial, al eligibilităţii şi
ierarhiei.
11.

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
normative în vigoare referitoare la
exercitarea profesiunii de medic veterinar
şi să se supună hotărârilor organelor de
conducereale Colegiului Medicilor
Veterinari;
b.) să respecte şi să aplice în orice
împrejurare normele de etică şi
deontologie medicală veterinară;
c.) să promoveze întreg ansamblu de măsuri
menite sî conducă la dezvoltarea creşterii
animalelor şi a potenţialului lor
productiv, să sprijine interesele
deţinătorilor de animale;
să protejeze sănătatea omului contra bolilor
comune omului şi animalelor, să participe la
protejarea mediului, în scopul
menţinerii echilibrului biologic;
e.) să urmărească şi să sprijine măsurile de
protecţie a animalelor, în conformitate
cu reglementările internaţionale.
Art.11 devine art.12:
Art.12. Organizarea şi funcţionarea
Colegiului Medicilor Veterinari se
realizează pe principiul teritorial, al
eligibilităţii şi ierarhiei.
Art.12 devine art.13:

Motivare
3.

Prin renumerotare,
pentru concordanţă cu
celelalte puncte.
Prin renumerotare,
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Nr.
crt.
0.

12.

13.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
1.
2.
Art.12. Organele de conducere ale Colegiului Art.13. Organele de conducere ale
Medicilor Veterinari sunt:
Colegiului Medicilor Veterinari sunt:
- Consiliul Naţional
- Consiliul Naţional
- Consiliile judeţene şi al
- Consiliile judeţene şi al
Municipiului
Municipiului Bucureşti.
Bucureşti.
Art.13 devine art.14:
Art.14. Componenţa Consiliului Naţional, a
Art.13. Componenţa Consiliului Naţional, a
consiliilor judeţene şi a Municipiului
consiliilor judeţene şi a Municipiului
Bucureşti, precum şi condiţiile şi modul de
Bucureşti, precum şi condiţiile şi modul de
îndeplinire a atribuţiilor şi competenţelor
îndeplinire a atribuţiilor şi competenţelor
organelor de conducere ale Colegiului
organelor de conducere ale Colegiului
Medicilor Veterinari se stabilesc prin
Medicilor Veterinari se stabilesc prin
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regulamentul de organizare şi funcţionare
Colegiului.
al Colegiului.
Art.14 devine art.15:
Art.15. Veniturile Colegiului Medicilor
Art.14. Veniturile Colegiului Medicilor
Veterinari se constituie din:
Veterinari se constituie din:
a.) taxa de înscriere în Colegiu, cotizaţiile
a.) taxa de înscriere în Colegiu, cotizaţiile
lunare ale membrilor, alte venituri
lunare ale membrilor, alte venituri
realizate din manifestări ştiinţifice şi
realizate din manifestări ştiinţifice şi
culturale, precum şi din drepturi
culturale, precum şi din drepturi
editoriale;
editoriale;
b.) subvenţii, donaţii şi sponsorizări din
b.) subvenţii, donaţii şi sponsorizări din
partea unor persoane fizice sau juridice,
partea unor persoane fizice sau juridice,

Motivare
3.
pentru concordanţă cu
celelalte puncte.

Prin renumerotare,
pentru concordanţă cu
celelalte puncte.

Prin renumerotare,
pentru concordanţă cu
celelalte puncte.
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Nr.
crt.
0.

14.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
Motivare
(autorul)
Text adoptat de comisie
1.
2.
3.
interne sau internaţionale, toate în
interne sau internaţionale, toate în
condiţiile legii;
condiţiile legii;
c.) chirii, dobânzi, orice alte surse legale.
c.) chirii, dobânzi, orice alte surse legale.
Consiliile judeţene şi al Municipiului
Consiliile judeţene şi al Municipiului
Bucureşti virează lunar Colegiului Medicilor Bucureşti virează lunar Colegiului
Medicilor Veterinari o cotă de 50% din
Veterinari o cotă de 50% din cotizaţiile
cotizaţiile încasate. Fondurile băneşti pot fi
încasate. Fondurile băneşti pot fi utilizate
pentru perfecţionarea pregătirii profesionale, utilizate pentru perfecţionarea pregătirii
profesionale, acordarea de burse şi ajutoare,
acordarea de burse şi ajutoare, crearea de
instituţii cu scop ştiinţific, investiţii legate de crearea de instituţii cu scop ştiinţific,
dotarea cu mijloace adecvate pentru diverse investiţii legate de dotarea cu mijloace
adecvate pentru diverse activităţi ale
activităţi ale Colegiului, cheltuieli
Colegiului, cheltuieli administrative administrative - gospodăreşti şi fond de
salarii pentru aparatul tehnico-administrativ gospodăreşti şi fond de salarii pentru
aparatul tehnico-administrativ propriu.
propriu.
Art.15 devine art.16:
Prin renumerotare,
Art.15. Congresul Naţional al Medicilor
Art.16. Congresul Naţional al Medicilor
pentru concordanţă cu
Veterinari este forumul reprezentativ
Veterinari este forumul reprezentativ
celelalte puncte.
suprem al profesiunii şi se constituie din
suprem al profesiunii şi se constituie din
delegaţi aleşi în adunările generale ale
delegaţi aleşi în adunările generale ale
consiliilor judeţene şi a Municipiului
consiliilor judeţene şi a Municipiului
Bucureşti ale Colegiului.
Bucureşti ale Colegiului.
Congresul Naţional se întruneşte odată la
Congresul Naţional se întruneşte odată la
trei ani. La cererea majorităţii consiliilor
trei ani. La cererea majorităţii consiliilor
judeţene şi a Municipiului Bucureşti,
judeţene şi a Municipiului Bucureşti,
Consiliului Naţional convoacă Congresul
Consiliului Naţional convoacă Congresul
9

Nr.
crt.
0.

15.

16.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
1.
2.
extraodinar.
extraodinar.
Congresul este legal constituit dacă sunt
Congresul este legal constituit dacă sunt
prezente două treimi din numărul delegaţilor prezente două treimi din numărul
convocaţi şi adoptă hotărâri cu votul
delegaţilor convocaţi şi adoptă hotărâri cu
votul majorităţii simple.
majorităţii simple.
Art.16 devine art.17:
Art.17. Congresul Naţional al Medicilor
Art.16. Congresul Naţional al Medicilor
Veterinari are următoarele atribuţii:
Veterinari are următoarele atribuţii:
a.) adoptă propuneri de acte normative
a.) adoptă propuneri de acte normative
privind profesiunea de medic veterinar şi
privind profesiunea de medic veterinar şi
aprobă Codul de etică şi deontologie
aprobă Codul de etică şi deontologie
medicală veterinară;
medicală veterinară;
b.) adoptă hotărâri privind formarea,
b.) adoptă hotărâri privind formarea,
calificarea, specialilzarea şi perfecţionarea
calificarea, specialilzarea şi
medicilor veterinari, precum şi criteriile
perfecţionarea medicilor
de abilitare a promovării profesionale;
veterinari, precum şi criteriile
c.) adoptă rezoluţii şi recomandări privind
de abilitare a promovării profesionale;
programul ştiinţific al Congresului;
c.) adoptă rezoluţii şi recomandări privind
d.) adoptă hotărâri privitoare la relaţiile de
programul ştiinţific al Congresului;
colaborare dintre Colegiul Medicilor
d.) adoptă hotărâri privitoare la relaţiile de
Veterinari şi Asociaţia Generală a
colaborare dintre Colegiul Medicilor
Medicilor Veterinari din România, cu alte
Veterinari şi Asociaţia Generală a
foruri profesionale şi ştiinţifice din ţară şi
Medicilor Veterinari din România, cu
străinătate.
alte foruri profesionale şi ştiinţifice din
ţară şi străinătate.
Art.17 devine art.18:

Motivare
3.

Prin renumerotare,
pentru concordanţă cu
celelalte puncte.

Prin renumerotare,
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Nr.
crt.
0.

17.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
1.
2.
Art.17. Hotărârile Congresului sunt
Art.18. Hotărârile Congresului sunt
definitive şi obligatorii pentru toţi membrii
definitive şi obligatorii pentru toţi membrii
Colegiului Medicilor Veterinari.
Colegiului Medicilor Veterinari.
Art.18 devine art.19 şi va avea următorul
cuprins:
Art.19. Calitatea de membru al Colegiului
Art.18. Calitatea de membru al Colegiului
Medicilor Veterinari poate fi dobândită de
Medicilor Veterinari poate fi dobândită de
orice medic veterinar, indiferent de
orice medic veterinar, indiferent de
convingerile politice, religioase, etnice sau de convingerile politice, religioase, etnice sau
altă natură, care recunoaşte Regulamentul de de altă natură, care recunoaşte
organizare şi funcţionare a Colegiului
Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Medicilor Veterinari şi care îndeplineşte
Colegiului Medicilor Veterinari şi care
următoarele condiţii:
îndeplineşte următoarele condiţii:
a.) să fie cetăţean român, apt să-şi exercite
a.) să fie cetăţean român, apt să-şi exercite
liber drepturile civile;
liber drepturile civile;
b.) să fie posesor al unei diplome de
b.) să fie posesor al unei diplome de
doctor - medic veterinar, eliberată de o
doctor - medic veterinar, eliberată de o
instituţie de învăţământ superior din
instituţie de învăţământ superior din
România sau din străinătate - echivalată
România sau din străinătate - echivalată
potrivit legii - care este autorizat în mod legal potrivit legii - care este autorizat în mod
să practice profesiunea de medic veterinar;
legal să practice profesiunea de medic
c.) să nu se afle în vreunul din cazurile de
veterinar;
nedemnitate prevăzute de prezenta lege;
c.) să nu se afle în vreunul din cazurile de
d.) să fie apt din puct de vedere medical
nedemnitate prevăzute de prezenta lege;
pentru exercitarea profesiunii.
d.) să fie apt din puct de vedere medical
pentru exercitarea profesiunii;

Motivare
3.
pentru concordanţă cu
celelalte puncte.
Prin renumerotare,
pentru concordanţă cu
celelalte puncte.
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Nr.
crt.
0.

18.

19.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
1.
2.
e.) calitatea de membru al Colegiului
Medicilor Veterinari este obligatorie pentru
exercitarea profesiei de medic veterinar.
Art.19 devine art.20:
Art.20. Membrii Colegiului pot fi: membri
Art.19. Membrii Colegiului pot fi: membri
activi, membri asociaţi şi membrii de onoare. activi, membri asociaţi şi membrii de
Criteriile de includere a membrilor într-una onoare.
din aceste categorii sunt precizate în
Criteriile de includere a membrilor într-una
Regulamentul de aplicare a prezentei legi.
din aceste categorii sunt precizate în
Regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Art.20 devine art.21:
Art.21. La înscrierea în Colegiu, medicul
Art.20. La înscrierea în Colegiu, medicul
veterinar depune în faţa Consiliului
veterinar depune în faţa Consiliului
Colegiului, într-un cadru solemn, următorul Colegiului, într-un cadru solemn, următorul
jurământ:
jurământ:
‘’Jur să-mi exercit profesiunea cu competenţă ‘’Jur să-mi exercit profesiunea cu
şi responsabilitate, în mod demn, cu probitate competenţă şi responsabilitate, în mod demn,
şi devotament, acţionând în toate împrejurările cu probitate şi devotament, acţionând în toate
printr-o conduită exemplară, în spiritul
împrejurările printr-o conduită exemplară, în
normelor Codului de etică şi deontologie
spiritul normelor Codului de etică şi
medicală veterinară şi respectării legilor ţării. deontologie medicală veterinară şi respectării
Voi folosi toate cunoştinţele mele
legilor ţării.
profesionale şi ştiinţifice pentru promovarea şi
Voi folosi toate cunoştinţele mele
apărarea sănătăţii animalelor, a protecţiei
profesionale şi ştiinţifice pentru promovarea
sănătăţii omului şi a condiţiilor ecologice.
şi apărarea sănătăţii animalelor, a protecţiei
Jur să apăr din toate puterile mele, onoarea, sănătăţii omului şi a condiţiilor ecologice.

Motivare
3.

Prin renumerotare,
pentru concordanţă cu
celelalte puncte.

Prin renumerotare,
pentru concordanţă cu
celelalte puncte.
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Nr.
crt.
0.

Articolul
(textul iniţial)
1.
prestigiul şi nobilele tradiţii ale profesiunii
medicale veterinare.”

20.
Art.21. Calitatea de membru al Colegiului
Medicilor Veterinari est compatibilă cu:
a.) activitatea de deputat sau senator şi
consilier în consiliile locale;
b.) activitatea didactică şi de cercetare
ştiinţifică în alte domenii;
c.) activitatea artistică, literară şi
publicistică, precum şi cu activitatea în
diverse organizaţii, cu careacter obştesc
sau umanitar.
21.
Art.25. Consiliul Naţional al Colegiului
Medicilor Veterinari, abilitează în condiţiile
legii calificarea medicilor veterinari, ăn
următoarele profiluri profesionale generale,
cu specialillzările lor:
a.) asistenţă medicală veterinară cu
speciallizări clinice;
b.) diagnostic de laborator cu specializări pe
profile;
c.) epidemiologie veterinară cu specializări pe
specii de animale;

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
Jur să apăr din toate puterile mele,
onoarea, prestigiul şi nobilele tradiţii ale
profesiunii medicale veterinare.”
Se elimină.
Amendament înaintat de domnul deputat
E.Barna - U.D.M.R.

Art.25 va avea următorul cuprins:
Art.25. Consiliul Naţional al Colegiului
Medicilor Veterinari poate abilita, în
condiţiile prezentei legi, medicii veterinari,
în diferite profiluri profesionale.
Amendament înaintat de domnul deputat E.
Barna, U.D.M.R.

Motivare
3.

În general, se pun în
discuţie
incompatibilităţile, nu
compatibilităţile.

Nu este necesară
menţionarea în lege
a profilurilor
profesionale.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.

0.

1.
d.) controlul şi expertiza alilmentelor de
origine animală şi a furajelor, cu
specializări pe domenii;
e.) creşterea şi exploatarea animalelor pe
specii.

22.

Alin. (1) al art.27 va avea următorul
cuprins:
Art.27. (1) Activităţile efectuate prin liberă
Art.27. (1) Activităţile efectuate prin liberă
practică, privesc: asistenţa medicală
practică, privesc: asistenţa medicală
veterinară, diagnosticul clinic de laborator,
veterinară, diagnosticul clinic de laborator,
diferite servicii de specialitate şi consultanţă diferite servicii de specialitate şi consultanţă
tehnică, producerea şi comercializarea
tehnică, şi legislativă sanitar-veterinară,
biopreparatelor, medicamentelor, aparaturii producerea şi comercializarea
medicale şi instrumentarului de uz veterinar. biopreparatelor, medicamentelor,
aparaturii medicale şi instrumentarului de
uz veterinar.
Amendament înaintat de domnul deputat A.
Kelemen - U.D.M.R.
Alin.1 al art.28 va avea următorul cuprins:
Art.28. (1) Medicii veterinari liber
Art.28. (1) Medicii veterinari liber
profesionişti îşi desfăşoară activitatea
profesionişti îşi pot desfăşura activitatea
independent sau constituiţi în societăţi civile. independent, ca persoane fizice sau
persoane juridice.
Amendament înaintat de domnul deputat

23.

Motivare
3.

Pentru ca toate aceste
activităţi să facă
cunoscută prin liberă
practică şi legislaţia
sanitar-veterinară.

Pentru o expunere mai
clară.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

0.

1.

24.
Art.28. (2) În primii 5 ani de activitate, se
scutesc de plata impozitului pe profit şi
beneficiază de acordarea unor credite cu
dobânzi de până la 15%, pentru înfiinţarea,
dezvoltarea şi dotarea tehnică a unităţilor
medicale veterinare private.
25.

26.

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
Paul Alecu, P.N.Ţ.-CD.
Alin. 2 al art. 28 se elimină.
Amendament înaintat de domnul deputat
Elek Barna, U.D.M.R.

Alin.3 al art.28 devine alin. 2 şi va avea
următorul cuprins:
Art.28. (3) Pentru sprijinirea liberalizării
Art.28. (3) Pentru sprijinirea liberalizării
profesiei de medic veterinar, direcţiile
profesiei de medic veterinar, direcţiile
sanitare veterinare judeţene şi a Municipiului sanitare veterinare judeţene şi a
Bucureşti, concesionează pe termen lung sau Municipiului Bucureşti, precum şi regiile
vând medicilor veterinari care devin liber
sau alte instituţii de care aparţin
profesionişti: clădirile, spaţiile, dotările şi
dispensarele veterinare, pot vinde, închiria
mijloacele materiale existente la
sau concesiona medicilor veterinari care
circumscripţiile sanitare veterinare de
devin liber profesionişti: clădirile, spaţiile,
asistenţă şi clinicile veterinare de stat.
dotările şi mijloacele materiale existente la
circumscripţiile sanitare veterinare de
asistenţă şi clinicile veterinare de stat, fără
schimbarea modului de folosinţă.
Amendament înaintat de domnul deputat A.
Kelemen, U.D.M.R.
Art.29 va avea următorul cuprins:
Art.29. Tarifele şi onorariile pentru libera
Art.29. Tarifele şi onorariile pentru libera

Motivare
3.
Prin menţinerea acestui
text se crează favoritisme.

Pentru a completa textul
prin cuprinderea tuturor
dispensarelor sanitarveterinare şi pentru a nu
li se schimba obiectul de
activitate. Prin vânzare,
închiriere şi concesionare
va fi degrevat bugetul
statului de la cheltuielile
prevăzute pentru
dispensarele sanitarveterinare.

Pentru a se crea
posibilitatea eliminării
15

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie
2.
practică medicală veterinară se stabilesc de
către fiecare profesionist, pe criterii de
competenţă, Colegiul Medicilor Veterinari
stabilind tarifele minime.

0.

1.
practică medicală veterinară se stabilesc de
către fiecare profesionist, pe criterii de
competenţă sau se adoptă în cadrul
consiliilor Colegiului Medicilor Veterinari.

27.

Art.33 va avea următorul cuprins:
Art.33. Riscurile profesionale şi
Art.33. Privind riscurile profesionale şi
răspunderile medicilor veterinari liber
răspunderile medicilor veterinari, legate de
profesionişti, se va realiza în termen de 6 luni acestea, vor fi prevăzute într-un regulament
de la intrarea în vigoare a prezentei Legi, un elaborat de Colegiul Medicilor Veterinari
sistem de asigurare a sănătăţii animalelor.
Amendament înaintat de domnul deputat
Elek Barna, U.D.M.R.
Alin.2 al art.33 se elimină
Art.33. (2) Insulta, calomnia şi ameninţarea
săvârşite împotriva medicului veterinar în
timpul exercitării profesiei şi în legătură cu
aceasta, se pedepseşte conform legii.
Art.35 se elimină
Amendament înaintat de domnul deputat
Art.35. Consiliul Naţional al Colegiului
Medicilor Veterinari va convoca Congresul
Elek Barna, U.D.M.R.
Naţional al medicilor veterinari extraordinar -, în termen de 30 de zile de la
terminarea adunărilor generale de
constituire a organelor Colegiului Medicilor
Veterinari.

28.

29.

Motivare
3.
concurenţei neloiale.

În cazul în care se
prevede un termen limită,
iar regulamentul nu poate
fi elaborat în acel termen,
aplicarea legii ar putea fi
blocată.
Textul din alin.2 este
superflu.

Sunt probleme ce vor fi
cuprinse în Regulamentul
Colegiului Medicilor
Veterinari.
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În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate:
Nr.
crt.
0.

Articolul
(textul iniţial)
1.

1.
Art.28. (3) Pentru sprijinirea
liberalizării profesiei de medic
veterinar, direcţiile sanitare
veterinare judeţene şi a Municipiului
Bucureşti concesionează pe termen
lulng sau vând medicilor veterinari
care devin liberi profesionişti:
clădirile, spaţiile, dotările şi
mijloacele materiale existente la
circumscripţiile sanitare veterinare
de asistenţă şi clinicile veterinare de
stat.
p.P R E Ş E D I N T E,
Dr. Valeriu Tabără

Amendamentul propus şi autorul
acestuia
2.
Se elimină
Amendament înaintat de domnul
deputat Paul Alecu, P.N.Ţ.-CD.

Motivare
1. Argumente pro
2. Argumente contra
3.
1. Obiectul acestui alineat va fi
prevăzut la o lege a privatizării.
2. Prin vânzare, închiriere sau
concesionare, va fi degrevat bugetul
statului de cheltuieli.

Secretar,
I. Neacşu
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P R E Ş E D I N T E,
Dr. Ion Berciu

Secretar,
Dr. Fl. Udrea
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