
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii și servicii 
 

                      București, 06.12.2022 
                   Nr.4c-3/729/2022 

       
AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii 
nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar și 
pentru modificarea pct.35 din Anexa nr.1 a Ordonanței  Guvernului nr.42/2004 

privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța 
alimentelor 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 și ale art.117 alin.(3) din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, în 

procedură de urgență, care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și servicii specifice și Comisiei pentru sănătate și familie, care 

sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege privind modificarea și completarea 

Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic 

veterinar și pentru modificarea pct.35 din Anexa nr.1 a Ordonanței  

Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și 

pentru siguranța alimentelor, provenit dintr-o propunere legislativă, transmis cu 

adresa nr. P.L.x. 686/2022 din 31 octombrie 2022, înregistrat la comisie sub nr.4c-

3/729/2022 din 31 octombrie 2022. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.934/11.08.2022, avizează favorabilă  

propunerea legislativă cu observații și propuneri. 

  Consiliul Economic și Social, cu adresa nr.4829/02.08.2022, a avizat 

favorabil proiectul de act normativ. 

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

în ședința din 26 octombrie 2022. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și 

completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic 

veterinar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și 

simona.tirzioru
Original



modificarea pct.35 din Anexa nr.1 a Ordonanței  Guvernului nr.42/2004 privind 

organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.215/2004, cu modificările și completările 

ulterioare. Potrivit expunerii de motive, inițiativa vizează stabilirea unui cadrul 

legislativ mai adecvat, coerent și acoperitor în ceea ce privește organizarea profesiei 

de medic veterinar, a Colegiului Medicilor Veterinari din România (CMVR), precum 

și îmbunătățirea organizării și funcționării unităților medical-veterinare, precum și 

stabilirea cerințelor de recunoaștere a titlurilor de calificare obținute în țări terțe prin 

punerea în acord cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului Uniunii Europene din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea 

calificărilor profesionale. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 06 

decembrie 2022. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind 

modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea 

profesiunii de medic veterinar și pentru modificarea pct.35 din Anexa nr.1 a 

Ordonanței  Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-

veterinare și pentru siguranța alimentelor cu un amendament admis prevăzut în 

anexa care face parte integrantă prin prezentul aviz. 

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 



Anexă 
 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 
 

 

Nr. 
crt. 

Text acte normative  
 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

0 1 2 3 4 
4.  

 
 
Art.17. - (1) Prevederile art.16 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. 

..................................... 
(4) În exercitarea profesiei în forma 
prestării de servicii, aceste persoane se 
supun normelor de deontologie 
profesională. 

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.” 
 

14. La articolul 17, alineatele (1) 
şi (4) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
Art.17. - (1) Nemodificat 
 
 
 
 
 

..................................... 
(4) Pe durata prestării cu caracter 
temporar sau ocazional a 
serviciilor medicale veterinare pe 
teritoriul României, persoanele 
prevăzute la alin.(1) se supun 
dispoziţiilor de conduită cu 
caracter profesional, de 
reglementare sau administrativ, 
prevăzute de legislația în 
vigoare, direct și specific legate 
de calificările profesionale, care 
reglementează definiția 
profesiei, utilizarea titlului 
oficial de calificare în profesia  

 



 

0 1 2 3 4 
   de medic veterinar, abaterile 

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.” 
 
Grup PSD, Grup PNL, Grup 
UDMR, Grup USR, Grup 
Neafiliați – Comisia pentru 
industrii și servicii 

 

 

 


