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PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENAT

Comisia pentru constitupionalitate Comisia pentru agricultura, industrie 
alimentara si dezvoltare rurald

Nr.LXVIll/284/2021 Nr.XXIll/78/2021

RAPORT COMUN

asupra Legii pentru modiflcarea p completarea Legii nr.160/1998 pentru 

organizarea p exercitarea profesiunii de medic veterinar

(L295/2020)

In temeiul art.147 alin.(2) din Constitutia Romaniei, republicata, in conformitate 

cu prevederile art.152 alin.(l) si (2} din Regulamentul Senatului, republican cu 

modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru constitutionalitate si 

Comisia pentru agricultura, industrie alimentara si dezvoltare rurala, prin 

adresa nr.L295/2020 din 4 februarie 2021, au fost sesizate de catre Biroul 

permanent al Senatului, in vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului comun 

asupra Legii pentru modificarea p completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea p 

exercitarea profesiunii de medic veterinar, ca urmare a Deciziei Curpii Constitupionale 

nr.846 din 18 noiembrie 2020.

Legea are ca obiect de reglementare modificarea §i completarea Legii 

nr.160/1998 pentru organizarea §i exercitarea profesiunii de medic veterinar, 

interventiile legislative vizand alinierea legislatiei nationale din domeniu cu normele 

si exigentele europene in materie.



In §edin{:a din 9 martie 2021, Comisia pentru constitutionalitate si Comisia 

pentru agricultura, industrie alimentara si dezvoltare rurala au hotarat, cu 

unanimitate de voturi, sa adopte raport comun de respingere a legii trimise la 

promulgare.

Curtea Constitutionala, prin Decizia nr.846 din 18 noiembrie 2020, a admis 

obiecjia de neconstitujionalitate §i a constatat ca Legea pentru modificarea 

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

veterinar, este neconstitutionala in ansambiul sau.

In motivarea sesizarii de neconstitutionalitate, Avocatul Poporului, autor al 

obiectiei, sustine ca Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 160/1998 

pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar contravine 

prevederilor constitutionale ale art. 1 alln. (3) privind caracteristicile statului de drept 

si ale art. 1 alin. (5], in componenta sa privind principiul legalitatii si principiul 

securitatii raporturilor juridice, ale art. 45 privind libertatea economica si ale art. 135 

alin. (1) referitor la principiile economiei de piata. Astfel, legea criticata impune 

unitatilor farmaceutice veterinare pentru comercializarea cu amanuntul obligatii noi 

referitoare la conditiile de functionare, comercializarea si administrarea produselor 

medicinale veterinare constand in obligativitatea desfasurarii activitatii din cadrul 

farmaciilor veterinare si al punctelor farmaceutice veterinare exclusiv in prezenta 

unui medic veterinar [art. I pet. 17 referitor la modificarea art. 37 alin. [3] din Legea 

nr. 160/1998], respectiv obligativitatea detinerii actionariatului majoritar si a 

majoritatii voturilor m cadrul adunarii generale de catre medici veterinari [art. I pet. 

14 referitor la modificarea art. 28 alin. (2) lit. d] din Legea nr. 160/1998].

Examinand obiectia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutionala a retinut

urmatoarele:

cu privire la exclusivitatea conferita medicilor veterinari de art. 4 lit. i] din 

Legea nr. 160/1998, prin Decizia nr. 511 din 4 iulie 2017, publicata m
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Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 788 din 4 octombrie 2017, Curtea 

Constitutionala a retinut ca aceasta "este o expresie a prevederilor art. 35 

alin. [1) si (2] din Constitutie, potrivit carora statul recunoaste dreptul 

oricarei persoane la un mediu mconjurator sanatos si echilibrat ecologic si, 

m acest scop, trebuie sa asigure cadrul legislativ pentru exercitarea acestui 

drept. Animalele pot fi privite ca o parte constitutiva a unui mediu 

mconjurator durabil si echilibrat ecologic, protectia acestora bind 

incorporata in cadrul mai larg al asigurarii conditiilor pentru mentinerea 

unei naturi sanatoase, de care sa beneficieze atat generatiile prezente, cat si 

cele viitoare" (Decizia nr. 511 din 4 iulie 2017, precitata, paragraful 14). 

Curtea a retinut ca "activitatile pe care legiuitorul le da in competenta 

exclusiva a medicilor veterinari prezinta o importanta deosebita, avand un 

impact direct asupra sanatatii animalelor si indirect asupra celei a 

oamenilor. In considerarea acestor valori ce se urmareste a fi protejate, 

desfasurarea activitatilor date de lege in competenta medicilor veterinari - 

inclusiv cea asupra careia poarta critica de neconstitutionalitate in cauza de 

fata - necesita o pregatire teoretica si practica speciala, pe care doar 

persoanele care au obtinut diploma de medic veterinar eliberata de o 

institute de invatamant superior o pot dovedi. Absolvirea studiilor 

academice de medicina veterinara [invatamant universitar desfasurat pe 

parcursul a 6 ani) reprezinta o garantie pentru dobandirea cunostintelor de 

specialitate care contureaza un profesionist autentic, apt sa actioneze cu 

responsabilitate si competenta pentru prevenirea, combaterea si vindecarea 

bolilor animalelor. Stabilindu-se prin lege exclusivitatea medicului veterinar 

in domeniul comercializarii si utilizarii produselor biologice, antiparazitare 

de uz special si medicamentelor de uz veterinar, se confera profesionalism 

actului medical-veterinar si se evita riscul ca o persoana lipsita de pregatire 

de specialitate sa exercite competente proprii unei profesii strict 

specializate, cu consecinta periculoasa a posibilei comiteri a unor greseli 

care sa afecteze negativ sanatatea animalelor si, consecutiv, pe cea a
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oamenilor" (paragraful 16). In consecinta, Curtea a apfeciat ca "este justificat 

ca medicul veterinar sa fie cel care sa comercializeze produsele biologice, 

antiparazitare de uz special si medicamentele de uz veterinar, constientizand 

responsabilitatea exercitiului actului medical specific, cunoscand necesitatea 

respectarii anumitor scheme de tratament si importanta aprecierii corecte 

cu privire la compatibilitatea substantelor active existente m anumite 

medicamente in cazul asocierilor de tratamente si avand permanent in 

vedere prevenirea riscului accidentelor medicamentoase, in scopul 

asigurarii deopotriva a sanatatii animalelor si a sanatatii oamenilor"; 

prin aplicarea noului act normativ, unitatile medical-veterinare care au fost 

infiintate si functioneaza in temeiul si cu respectarea dispozitiilor legale in 

vigoare sunt puse in fata unei reglementari care le impune conditii de 

functionare noi;

pe de 0 parte, profesiunea de medic veterinar dobandeste exclusivitate in 

domeniul comercializarii cu amanuntul si al utilizarii produselor medicinale 

veterinare, iar activitatea din cadrul farmaciilor veterinare si punctelor 

farmaceutice veterinare trebuie sa se desfasoare exclusiv in prezenta unui 

medic veterinar cu drept de libera practica. Nerespectarea noilor conditii 

legale [nedovedirea angajarii unui medic veterinar pe baza de contract 

individual de munca) se sanctioneaza contraventional cu amenda de 10.000 

lei si cu suspendarea activitatii pana la remedierea abaterii; 

pe de alta parte, de la data intrarii in vigoare a noilor reglementari, toate 

unitatile medical-veterinare organizate ca societati in baza Legii nr. 31/1990 

au obligatia sa faca dovada detinerii actionariatului majoritar, precum si a 

majoritatii voturilor in cadrul adunarii generale a societatii de catre un 

medic veterinar sau medici veterinari asociati;

intrucat omisiunea de a reglementa norme tranzitorii vizeaza aplicarea 

noilor dispozitii cu privire la unitatile medical-veterinare infiintate cu 

respectarea dispozitiilor legale, care functioneaza cu respectarea cadrului 

legal in vigoare, viciul de neconstitutionalitate se rasfrange asupra intregului
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act normativ, astfel meat Curtea a constatat neconstitutionalitatea legii 

supuse controlului, in ansamblul sau.

Fata de considerentele cuprinse m decizia mentionata, membrii celor doua 

comisii au hotarat sa adopte raportul comun de respingere a legii trimise la 

promulgare.

In ceea ce priveste efectele unei decizii prin care Curtea, m cadrul controlului 

anterior promulgarii, constata neconstitutionalitatea legii examinate, in integralitatea 

sa, iar nu doar a unor dispozitii din cuprinsul acesteia, m temeiul art. 147 alin. (4) din 

Legea fundamentals si avand in vedere jurisprudenta Curtii in materie, Parlamentului 

ii revine obligatia de a constata incetarea de drept a procesului legislativ cu privire la 

aceasta.

in conformitate cu prevederile alin.(4] al art.147 din Constitul;ie, deciziile Curfii 

Constitu^ionale sunt general obligatorii §\ au putere numai pentru viitor, de la data 

publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.

La dezbateri, au participat, in conformitate cu prevederile art.63 din 

Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, domnul 

dr. Csutak Nagy Laszlo - vicepre$edinte al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si . 

pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA] si domnul conf. univ. dr. Andronie Viorel, 

presedintele Colegiul Medicilor Veterinari din Romania.

in consecini:a, Comisia pentru constitutionalitate si Comisia pentru 

agricultura, Industrie alimentara si dezvoitare rurala supun spre dezbatere $i 

adoptare, plenului Senatului, raportul comun de respingere a legii trimise la 

promulgare.

in raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor 

ordinare §i urmeaza a fi supusa votului plenului Senatului, potrivit art.76 alin.(2) din 

ConstituJ:ia Romaniei, republicata.
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Potrivit art.75 alin.(l) din Constitufie §i art.92 alin.(7) pct.1 din Regulamentul 

Senatului, cu modificarile §i completarile ulterioare, legea urmeaza a fi dezbatuta de 

Senat in calitate de prima Camera sesizata.

Pre^edinte, Presedinte,

Senator lon-Cristmm RUJAN Senator Georg&SCARLA

W
Secretar, Secretar,

Senator Cristian-Augustin NICULESCU-TAgArLAS Senator Sebastian CERNIC
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