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L E G I  ª I  D E C R E T E

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Þ I L O R S E N A T U L

L E G E
privind modificarea ºi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea ºi exercitarea

profesiunii de medic veterinar

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Art. I. Ñ Legea nr. 160/1998 pentru organizarea ºi
exercitarea profesiunii de medic veterinar, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din
6 august 1998, cu completãrile ulterioare, se modificã ºi se
completeazã dupã cum urmeazã:

1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 1. Ñ (1) Profesiunea de medic veterinar este o

profesie liberalã ºi independentã, cu organizare auto-
nomã reglementatã. Este organizatã ºi funcþioneazã în

baza principiului autonomiei, în cadrul forului profesional
reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari.

(2) Asociaþia Generalã a Medicilor Veterinari din
România este forul ºtiinþific ºi profesional neguvernamental
al medicilor veterinari, care cuprinde ºi coordoneazã activi-
tatea asociaþiilor, societãþilor ºi ligilor de profil membre.

(3) Medicina veterinarã este o ºtiinþã medicalã care asi-
gurã confortul ºi protecþia animalelor ºi contribuie la
menþinerea sãnãtãþii publice ºi la protecþia mediului.Ò



2. Dupã articolul 1 se introduce un articol nou, artico-
lul 11, cu urmãtorul cuprins:

�Art. 11. Ñ (1) Profesiunea de medic veterinar se exer-
citã în România de cãtre orice persoanã, cetãþean român,
care posedã diplomã de medic veterinar echivalatã potrivit
legii, precum ºi de cetãþenii statelor membre ale Uniunii
Europene, ale Spaþiului Economic European ºi de cetãþenii
Elveþiei, care posedã diplome de medic veterinar, certificate
sau alte documente care atestã aceastã calificare
prevãzutã de lege, eliberate de o instituþie de învãþãmânt
din aceste state.

(2) Pot exercita profesia de medic veterinar în România
ºi cetãþenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale
Spaþiului Economic European ºi cetãþenii Elveþiei, care
posedã diplome, certificate sau alte documente ce atestã
calificarea de medic veterinar, eliberate de instituþii de
învãþãmânt superior veterinar din þãri terþe, recunoscute
într-un stat membru al Uniunii Europene.

(3) Pot exercita profesia de medic veterinar în România
ºi cetãþenii statelor terþe, cetãþenii statelor membre ale
Uniunii Europene, ale Spaþiului Economic European ºi
cetãþenii Elveþiei, care posedã diplome certificate sau alte
documente eliberate de instituþii de învãþãmânt veterinar din
state terþe, care atestã aceastã calificare, echivalate potrivit
legii.

(4) Recunoaºterea profesionalã a diplomelor, certificate-
lor sau a altor documente, care atestã calitatea de medic
veterinar, se realizeazã de cãtre Colegiul Medicilor
Veterinari.

(5) Medicii veterinari, cetãþeni români cu domiciliul în
strãinãtate, precum ºi medicii veterinari cetãþeni ai statelor
membre ale Uniunii Europene, ale Spaþiului Economic
European ºi cetãþenii Elveþiei, care exercitã profesia de
medic veterinar în România, au aceleaºi drepturi ºi obligaþii
cu privire la exercitarea acesteia ca ºi medicii veterinari
membri ai Colegiului Medicilor Veterinari.Ò

3. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 2. Ñ (1) Profesiunea de medic veterinar are ca

obiective apãrarea sãnãtãþii animalelor, sãnãtãþii publice,
protecþia consumatorului ºi a mediului înconjurãtor, în sco-
pul ameliorãrii efectivelor de animale, al asigurãrii securitãþii
alimentare a populaþiei, al facilitãrii relaþiilor comerciale ºi al
pãstrãrii echilibrului ecologic.

(2) Prin natura liberalã a profesiei, medicul veterinar cu
drept de liberã practicã, în exercitarea profesiei sale, nu
este funcþionar public.Ò

4. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 3. Ñ Profesiunea de medic veterinar are exclusivi-

tate în urmãtoarele domenii de competenþã:
a) sãnãtatea animalelor;
b) sãnãtatea publicã veterinarã ºi igiena produselor ani-

maliere ºi de origine animalã;
c) inspecþia ºi controalele veterinare de frontierã;
d) supravegherea ºi diagnosticul de laborator veterinar;
e) controlul igienei furajelor;
f) coordonarea identificãrii ºi înregistrãrii animalelor;
g) instruirea ºi educaþia veterinarã continuã;
h) testarea, înregistrarea ºi autorizarea producerii ºi

comercializãrii produselor de uz veterinar ºi ale altor materii
care pot influenþa starea de sãnãtate a animalelor;

i) comercializarea cu amãnuntul ºi utilizarea produselor
biologice, antiparazitare de uz special ºi medicamentelor de
uz veterinar;

j) consultanþã ºi audit veterinar.Ò
5. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 4. Ñ Medicul veterinar îºi exercitã profesiunea în

colaborare cu alte profesiuni, în urmãtoarele domenii:
a) apãrarea sãnãtãþii publice ºi protecþia consumatorului;
b) creºterea ºi furajarea animalelor;
c) selecþia, ameliorarea ºi reproducþia animalelor;
d) realizarea produselor de uz veterinar ºi a altor materii

care influenþeazã starea de sãnãtate a animalelor;
e) cercetãri de geneticã animalã fundamentalã ºi aplica-

tivã;
f) protecþia animalelor domestice ºi a celor sãlbatice;
g) industrializarea ºi valorificarea produselor animaliere

ºi de origine animalã;
h) protecþia mediului ºi controlul poluãrii;
i) statistica medical-veterinarã;
j) comercializarea produselor de uz veterinar, cu

excepþia celor prevãzute la art. 3 lit. i);
k) controlul miºcãrii animalelor, al produselor animaliere

ºi de origine animalã; 
l) cercetarea medical-veterinarã; 
m) nutriþia animalelor; 
n) biotehnologii medical-veterinare; 
o) învãþãmântul medical-veterinar.Ò 
6. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 5. Ñ În exercitarea profesiunii, medicul veterinar

aplicã, respectã ºi este protejat de legile statului, precum ºi
de prevederile Statutului medicului veterinar ºi ale Codului
de deontologie medical-veterinarã aprobate de Congresul
Naþional al Medicilor Veterinari, cu respectarea legii.Ò 

7. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 6. Ñ Profesiunea de medic veterinar se exercitã

în cadrul urmãtoarelor structuri profesionale: 
a) reþeaua veterinarã de stat; 
b) serviciile medicale veterinare particulare, autorizate

legal; 
c) instituþiile de învãþãmânt veterinar autorizate ºi acre-

ditate sau autorizate sã funcþioneze provizoriu; 
d) alte instituþii publice ºi private.Ò 
8. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 8. Ñ (1) Colegiul Medicilor Veterinari are urmãtoa-

rele atribuþii: 
a) va da avizul consultativ pentru proiectele de acte

normative, reglementãrile ºi normele de exercitare a profe-
siunii în toate domeniile de activitate specific veterinare,
conform legislaþiei în vigoare; 

b) elaboreazã Codul de deontologie medical-veterinarã,
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Colegiului
Medicilor Veterinari, Statutul medicului veterinar, ale cãror
prevederi sunt obligatorii în exercitarea profesiunii de medic
veterinar; 

c) acordã medicilor veterinari atestatul de liberã practicã; 
d) aplicã sancþiunile disciplinare prevãzute de regula-

mentul sãu de organizare ºi funcþionare, suspendã sau
retrage atestatul de liberã practicã; 

e) reprezintã profesiunea în faþa organelor guvernamen-
tale, a altor foruri profesionale ºi ºtiinþifice, a instituþiilor
publice sau private; 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 8/7.I.20042



f) promoveazã relaþiile pe plan extern cu organizaþii ºi
instituþii profesionale similare; 

g) þine evidenþa membrilor sãi ºi actualizeazã permanent
tabloul general al acestora; 

h) propune anual Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi
Tineretului cifra de ºcolarizare pentru învãþãmântul superior
medical-veterinar; 

i) acordã sprijin informaþional, elibereazã documente ofi-
ciale medicilor cetãþeni români care solicitã aceasta oficial,
pentru a exercita profesia în Uniunea Europeanã sau în
alte state, precum ºi medicilor veterinari cetãþeni strãini
care solicitã sã profeseze în România, în condiþiile legii. 

(2) În materia recunoaºterii calificãrilor profesionale
obþinute în statele membre ale Uniunii Europene ºi ale
Spaþiului Economic European, precum ºi în materia exer-
citãrii profesiei de medic veterinar de cãtre cetãþenii statelor
menþionate, Colegiul Medicilor Veterinari adoptã hotãrâri cu
efect juridic, armonizate cu reglementãrile comunitare.Ò 

9. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 9. Ñ (1) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi

Tineretului împreunã cu Ministerul Agriculturii, Pãdurilor,
Apelor ºi Mediului, în colaborare cu instituþiile de
învãþãmânt superior din domeniu, la propunerea Colegiului
Medicilor Veterinari ºi a Asociaþiei Generale a Medicilor
Veterinari din România, stabilesc profilurile profesionale de
bazã ºi specializãrile medicilor veterinari. 

(2) Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului
împreunã cu Colegiul Medicilor Veterinari ºi instituþiile de
învãþãmânt superior organizeazã concursul ºi elibereazã
certificate care atestã gradul profesional de medic primar
veterinar. 

(3) Colegiul Medicilor Veterinari colaboreazã cu
instituþiile publice în stabilirea direcþiilor de dezvoltare ºi de
perfecþionare a învãþãmântului medical-veterinar universitar
ºi postuniversitar, în concordanþã cu cerinþele ºi standar-
dele internaþionale ºi cu legislaþia României.Ò 

10. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 13. Ñ Congresul Naþional al Medicilor Veterinari

are urmãtoarele atribuþii: 
a) adoptã Regulamentul de organizare ºi funcþionare a

Colegiului Medicilor Veterinari; 
b) adoptã Statutul medicului veterinar; 
c) adoptã propuneri de acte normative privind profesiu-

nea de medic veterinar ºi aprobã Codul de deontologie
medical-veterinarã; 

d) adoptã hotãrâri privind formarea, calificarea, speciali-
zarea ºi perfecþionarea medicilor veterinari, precum ºi crite-
riile pentru promovarea profesionalã; 

e) adoptã rezoluþii ºi recomandãri privind programul sãu
ºtiinþific; 

f) adoptã hotãrâri privitoare la relaþiile de colaborare
dintre Colegiul Medicilor Veterinari  ºi Asociaþia Generalã a
Medicilor Veterinari din România sau alte foruri profesionale
ºi ºtiinþifice din þarã ºi din strãinãtate.Ò 

11. Alineatul (1) al articolului 15 va avea urmãtorul
cuprins:

�Art. 15. Ñ (1) Calitatea de membru al Colegiului
Medicilor Veterinari se dobândeºte de orice medic veteri-
nar, cetãþean român sau al statelor membre ale Uniunii
Europene, ale Spaþiului Economic European ori cetãþean
elveþian, indiferent de convingerile politice, religioase,

culturale, de origine etnicã, care îndeplineºte urmãtoarele
condiþii: 

a) exercitã în mod legal profesiunea de medic veterinar
în România, în conformitate cu dispoziþiile art. 11; 

b) nu se aflã în cazurile de nedemnitate prevãzute de
legislaþia în vigoare; 

c) este apt din punct de vedere medical pentru exerci-
tarea profesiunii de medic veterinar.Ò 

12. Dupã articolul 15 se introduce un articol nou,
articolul 151, cu urmãtorul cuprins:

�Art. 151. Ñ (1) Prevederile art. 15 nu se aplicã în
cazul exercitãrii profesiei de cãtre cetãþenii statelor membre
ale Uniunii Europene, ale Spaþiului Economic European ºi
de cãtre cetãþenii elveþieni sub formã de prestãri de servicii. 

(2) În situaþia prevãzutã la alin. (1), cetãþenii statelor
menþionate se înregistreazã în registrul þinut de Colegiul
Medicilor Veterinari  în acest scop, fãrã a dobândi calitatea
de membri. 

(3) Pentru prestarea de servicii persoanele prevãzute la
alin. (1) au obligaþia de a face o declaraþie referitoare la
serviciile prestate, care se depune la Colegiul Medicilor
Veterinari, în condiþiile legii.

(4) În exercitarea profesiei în forma prestãrii de servicii,
aceste persoane se supun normelor de deontologie profesi-
onalã.Ò

13. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 16. Ñ Membrii Colegiului Medicilor Veterinari pot fi

membri activi ºi membri de onoare. Criteriile de includere a
membrilor în una dintre aceste categorii sunt prevãzute în
Statutul medicului veterinar.Ò

14. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 17. Ñ La înscrierea în Colegiul Medicilor

Veterinari, medicul veterinar depune în faþa consiliului
judeþean sau al municipiului Bucureºti al Colegiului
Medicilor Veterinari, într-un cadru solemn, urmãtorul
jurãmânt:

ÇJur sã-mi exercit profesiunea cu competenþã ºi responsa-
bilitate, în mod demn, cu probitate ºi devotament, acþionând în
toate împrejurãrile printr-o conduitã exemplarã, în spiritul nor-
melor Codului de deontologie medical-veterinarã ºi al res-
pectãrii legilor þãrii.

Voi folosi toate cunoºtinþele mele profesionale ºi ºtiinþifice
pentru promovarea ºi apãrarea sãnãtãþii animalelor, protecþia
sãnãtãþii omului ºi a condiþiilor ecologice.

Jur sã apãr, cu toate puterile mele, onoarea, prestigiul ºi
nobilele tradiþii ale profesiunii de medic veterinar!ÈÒ

15. Dupã articolul 17 se introduce un articol nou,
articolul 171, cu urmãtorul cuprins:

�Art. 171. Ñ (1) Membrii Colegiului Medicilor Veterinari
au urmãtoarele drepturi:

a) în exercitarea profesiunii sunt ocrotiþi de lege;
b) sã-ºi exercite profesiunea medical-veterinarã, în

condiþiile legii;
c) sã-ºi desfãºoare activitatea nestingherit ºi fãrã vreo

imixtiune din partea altor categorii profesionale;
d) sã informeze Colegiul Medicilor Veterinari despre

orice încãlcare a dreptului de exercitare a profesiei;
e) sã asiste la ºedinþele organelor de conducere a

Colegiului Medicilor Veterinari;
f) sã aleagã ºi sã fie aleºi;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 8/7.I.2004 3



g) sã participe la formele de perfecþionare profesionalã
continuã;

h) sã foloseascã însemnele ºi titlurile profesionale sau
academice.

(2) Insulta, calomnia ori ameninþarea, sãvârºitã împotriva
medicului veterinar în timpul exercitãrii profesiei ºi în
legãturã cu aceasta, se pedepseºte conform legii.

(3) Lovirea sau alte violenþe sãvârºite împotriva medicu-
lui veterinar, în condiþiile exercitãrii profesiei, se pedepsesc
conform legii.

(4) Acþiunea penalã se pune în miºcare la plângerea
prealabilã a pãrþii vãtãmate, iar pentru faptele prevãzute la
alin. (1) lit. d), ºi din oficiu. Retragerea plângerii prealabile
sau împãcarea pãrþilor înlãturã rãspunderea penalã.Ò

16. La articolul 18, dupã litera e) se introduce  o literã
nouã, litera f), cu urmãtorul cuprins:

�f) medicul veterinar care desfãºoarã activitate medical-
veterinarã rãspunde în mod individual, potrivit legii, pentru
deciziile profesionale.Ò

17. Litera a) a articolului 19 va avea urmãtorul cuprins:
�a) desfãºurarea unor activitãþi care contravin normelor

Codului de deontologie medical-veterinarã, constatate,
sancþionate ºi rãmase definitive;Ò

18. Litera a) a articolului 20 va avea urmãtorul cuprins:
�a) dacã împotriva medicului veterinar s-au luat mãsuri

de ridicare a dreptului de a profesa, ca sancþiune disci-
plinarã sau ca urmare a hotãrârii Colegiului Medicilor
Veterinari, pentru evidentã incapacitate profesionalã ori
boalã psihicã, atestatã de comisia medicalã de expertizã;Ò

19. Articolul 21 se abrogã.
20. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 22. Ñ Consiliul Naþional al Colegiului Medicilor

Veterinari poate atesta, în condiþiile prezentei legi, medici
veterinari în diferite profiluri profesionale.Ò

21. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 23. Ñ Consiliul Naþional al Colegiului Medicilor

Veterinari face propuneri privind criteriile de obþinere a gra-
delor profesionale, conform normelor legale în vigoare, în:

a) asistenþã medical-veterinarã;
b) epidemiologie veterinarã;
c) supraveghere ºi diagnostic de laborator;
d) sãnãtate publicã veterinarã ºi igiena produselor ani-

maliere ºi de origine animalã;
e) patologia reproducþiei.Ò
22. Articolul 24 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 24. Ñ (1) Activitãþile efectuate prin liberã practicã

medical-veterinarã sunt: asistenþa medical-veterinarã,
însãmânþãrile artificiale, diferitele servicii de specialitate ºi
consultanþã tehnicã ºi legislativã sanitar-veterinarã, produce-
rea ºi comercializarea medicamentelor antiparazitare ºi de
uz veterinar ºi a aparaturii ºi instrumentarului de uz veterinar.

(2) Serviciile medical-veterinare particulare fac parte din
sistemul unic sanitar-veterinar naþional.Ò

23. Alineatul (1) al articolului 25 va avea urmãtorul
cuprins:

�Art. 25. Ñ (1) Medicii veterinari cu drept de liberã
practicã îºi pot desfãºura activitatea independent, atât ca
persoane fizice autorizate, cât ºi ca persoane juridice.Ò

24. Dupã articolul 25 se introduc opt articole noi,
articolele 251Ñ258, cu urmãtorul cuprins:

�Art. 251. Ñ (1) În exercitarea profesiei sale, medicul
veterinar cu drept de liberã practicã se organizeazã ºi
funcþioneazã în cadrul:

a) cabinetului medical-veterinar, în una dintre urmãtoa-
rele forme:

1. cabinet medical-veterinar;
2. cabinete medical-veterinare asociate;
b) societãþilor comerciale cu obiect principal de activitate

activitãþile veterinare.
(2) În formele de organizare a profesiei prevãzute la

alin. (1) îºi exercitã profesia medicii veterinari titulari sau
asociaþi, care pot avea ca salariaþi ori colaboratori medici
veterinari sau orice altã categorie de personal.

Art. 252. Ñ (1) Cabinetul medical-veterinar este unitatea
fãrã personalitate juridicã, furnizoare de servicii medical-
veterinare.

(2) În cabinetul medical-veterinar îºi exercitã profesia
medicul veterinar titular, care poate avea ca salariaþi ori
colaboratori medici veterinari sau orice altã categorie de
personal.

(3) Cabinetele individuale se pot asocia formând cabi-
nete medicale veterinare asociate, în scopul exercitãrii în
comun a activitãþii. Medicii veterinari titulari ai unor cabinete
asociate îºi pãstreazã drepturile ºi responsabilitãþile indivi-
duale prevãzute de lege.

Art. 253. Ñ (1) Cabinetele medical-veterinare asociate
pot avea patrimoniu comun.

(2) Medicul veterinar poate schimba oricând forma de
organizare a profesiei, cu înºtiinþarea autoritãþii care a apro-
bat înfiinþarea ºi înregistrarea cabinetului medical-veterinar.

Art. 254. Ñ Unitãþile medical-veterinare cu personalitate
juridicã, ce se înfiinþeazã potrivit Legii nr. 31/1990 privind
societãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, vor funcþiona cu îndeplinirea urmãtoare-
lor condiþii:

a) au ca obiect de activitate principal activitãþile veterinare;
b) sunt înregistrate în Registrul unic al cabinetelor

medical-veterinare.
Art. 255. Ñ (1) Actul de înfiinþare a cabinetelor medical-

veterinare este certificatul de înregistrare în Registrul unic
al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fãrã personalitate
juridicã, ce se întocmeºte la consiliile judeþene, respectiv al
municipiului Bucureºti, dupã aprobarea sa de cãtre Biroul
executiv al Consiliului Naþional al Colegiului Medicilor
Veterinari. Certificatul de înregistrare este necesar pentru
obþinerea autorizaþiei de funcþionare a cabinetului, o copie
a acestuia fiind înmânatã titularului.

(2) Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare se
þine de cãtre Colegiul Medicilor Veterinari.

Art. 256. Ñ (1) Clãdirilor, spaþiilor, precum ºi dotãrilor
aferente nu li se va schimba destinaþia, fiind obligatorie
folosirea numai în scopul practicãrii medicinii veterinare.

(2) Schimbarea destinaþiei se poate realiza numai cu
acordul proprietarului.

Art. 257. Ñ (1) Bunurile imobile aflate în proprietatea
publicã a statului, utilizate în prezent pentru activitãþi
medical-veterinare, vor fi trecute în domeniul privat al sta-
tului, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu
modificãrile ulterioare.
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(2) Bunurile prevãzute la alin. (1) vor fi vândute, închi-
riate sau concesionate cabinetelor medical-veterinare ori,
dupã caz, unitãþilor medical-veterinare cu personalitate juridicã.

(3) Normele metodologice privind vânzarea bunurilor
prevãzute la alin. (1) se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 258. Ñ Limitele dotãrii cabinetelor medical-veterinare
se stabilesc de cãtre Biroul executiv al Consiliului Naþional
al Colegiului Medicilor Veterinari.Ò

25. Articolul 26 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 26. Ñ Tarifele ºi onorariile pentru libera practicã

medical-veterinarã se stabilesc de cãtre fiecare medic vete-
rinar, pe criterii de competenþã, Colegiul Medicilor Veterinari
stabilind tarifele minime unice ºi obligatorii.Ò

26. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 27. Ñ (1) Medicamentele ºi produsele antiparazi-

tare de uz veterinar se comercializeazã numai din depo-
zite, puncte farmaceutice ºi farmacii veterinare autorizate
legal.

(2) Produsele biologice de uz veterinar se comerciali-
zeazã numai din depozite veterinare autorizate ºi se folo-
sesc numai de cãtre medicii veterinari, persoane fizice sau
juridice autorizate, în cadrul actului medical-veterinar.Ò

27. Articolul 28 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 28. Ñ (1) Medicii veterinari cu drept de liberã

practicã, pe bazã de contract încheiat cu direcþiile sanitar-
veterinare, efectueazã acþiunile prevãzute în programul de
supraveghere, profilaxie ºi combatere a bolilor la animale
care sunt transmisibile la om, precum ºi alte activitãþi care
concurã la supravegherea sanitar-veterinarã a teritoriului.

(2) Tarifele de platã pentru acþiunile prevãzute la
alin. (1) se stabilesc de cãtre Colegiul Medicilor Veterinari
ºi se negociazã pentru noul an bugetar cu Ministerul
Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului, prin Agenþia
Naþionalã Sanitarã Veterinarã.Ò

28. Dupã articolul 29 se introduce un capitol nou,
capitolul V1, cu urmãtorul cuprins:

�CAPITOLUL V1

Proceduri ºi sancþiuni

Art. 291. Ñ Comisia Superioarã de Deontologie ºi Litigii,
comisiile judeþene de deontologie ºi litigii, respectiv a
municipiului Bucureºti, judecã încãlcarea ºi nerespectarea
legislaþiei ºi a reglementãrilor specifice privind exercitarea
profesiunii de medic veterinar, precum ºi abaterile deonto-
logice ºi disciplinare ale medicilor veterinari.

Art. 292. Ñ Membrii Colegiului Medicilor Veterinari care
încalcã legile ºi regulamentele specifice privind exercitarea
profesiunii de medic veterinar ºi nu respectã Codul de
deontologie medical-veterinarã rãspund disciplinar, în funcþie
de gravitatea abaterii, ºi li se va aplica una dintre urmãtoa-
rele sancþiuni:

a) avertisment;
b) mustrare;
c) mustrare severã;
d) suspendarea dreptului de a exercita medicina veteri-

narã pe o perioadã care nu poate depãºi un an de la data
emiterii hotãrârii comisiei;

e) radierea din evidenþa Colegiului Medicilor Veterinari,
ceea ce determinã interzicerea definitivã de a exercita
medicina veterinarã pe teritoriul României, care se poate
lua numai de cãtre Comisia Superioarã de Deontologie ºi

Litigii la propunerea comisiei judeþene, respectiv a
municipiului Bucureºti.

Art. 293.Ñ Comisia judeþeanã de deontologie ºi litigii,
respectiv a municipiului Bucureºti, reprezintã prima structurã
ce soluþioneazã aspectele menþionate la art. 291, iar
Comisia Superioarã de Deontologie ºi Litigii reprezintã foru-
mul naþional ºi structura de apel pentru orice încãlcare,
nerespectare sau abatere sãvârºitã de un medic veterinar
ºi nesoluþionatã la nivel judeþean.

Art. 294. Ñ Procedura privind soluþionarea litigiilor ºi
abaterilor sãvârºite de cãtre medicii veterinari este stabilitã
în regulamentul de ordine interioarã pentru Comisia
Superioarã de Deontologie ºi Litigii, comisiile judeþene de
deontologie ºi litigii ºi, respectiv, a municipiului Bucureºti.

Art. 295. Ñ Rãspunderea disciplinarã a membrilor
Colegiului Medicilor Veterinari nu exclude rãspunderea
penalã, contravenþionalã, civilã sau materialã, potrivit pre-
zentei legi, conform prevederilor legale.

Art. 296. Ñ Exercitarea fãrã drept a oricãrei activitãþi
specifice profesiei de medic veterinar constituie infracþiune
ºi se sancþioneazã potrivit legii.Ò

29. Articolul 30 se abrogã.
30. Dupã articolul 30 se introduc douã articole noi, arti-

colele 301 ºi 302, cu urmãtorul cuprins:
�Art. 301. Ñ (1) Controlul privind înfiinþarea, organizarea

ºi funcþionarea cabinetelor medical-veterinare, indiferent de
forma de organizare, se exercitã de cãtre Ministerul
Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului prin Agenþia
Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi de cãtre Colegiul Medicilor
Veterinari.

(2) Controlul privind respectarea normelor legale în fur-
nizarea serviciilor medical-veterinare se exercitã de cãtre
autoritatea sanitar-veterinarã centralã ºi teritorialã, Colegiul
Medicilor Veterinari sau de alte organe abilitate, în
condiþiile legii.

Art. 302. Ñ Urmãtoarele acte vor fi publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I, ºi constituie regle-
mentãri specifice pentru punerea în aplicare a dispoziþiilor
prezentei legi:

a) Statutul medicului veterinar;
b) Regulamentul de organizare ºi funcþionare a

Colegiului Medicilor Veterinari;
c) Codul de deontologie medical-veterinarã;
d) Regulamentul privind atribuþiile ºi competenþele medi-

cilor veterinari cu drept de liberã practicã în îndeplinirea
unor îndatoriri publice.Ò

Art. II. Ñ În termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei legi, prin hotãrâre a Guvernului, la pro-
punerea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi
Mediului, se va realiza transpunerea reglementãrilor comu-
nitare în materia recunoaºterii calificãrilor profesionale
obþinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale
Spaþiului Economic European ºi Elveþia, precum ºi în exer-
citarea profesiei de medic veterinar de cãtre cetãþenii sta-
telor menþionate.

Art. III. Ñ Prezenta lege intrã în vigoare la 30 de zile
de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Art. IV. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei legi
orice alte dispoziþii contrare se abrogã.

Art. V. Ñ Legea nr. 160/1998 pentru organizarea ºi
exercitarea profesiunii de medic veterinar, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din
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6 august 1998, cu completãrile ulterioare, inclusiv cu
modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta lege, va fi

republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouã numerotare.
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Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 11 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din
Constituþia României, republicatã.

p. PREªEDINTELE SENATULUI,
DAN MIRCEA POPESCU

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 16 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor
art. 76 alin. (1) din Constituþia României, republicatã.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

Bucureºti, 22 decembrie 2003.
Nr. 592.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind modificarea ºi completarea Legii nr. 160/1998

pentru organizarea ºi exercitarea profesiunii de medic veterinar

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din Constituþia României, republicatã,

Preºedintele României d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind modificarea ºi
completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea ºi exercitarea

profesiunii de medic veterinar ºi se dispune publicarea aces-
tei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 22 decembrie 2003.
Nr. 911.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E  
privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor

regenerabile de energie
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Articol unic. Ñ Se aprobã Strategia de valorificare a surselor regene-
rabile de energie, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din pre-
zenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:
Ministrul economiei ºi comerþului,

Dan Ioan Popescu
Ministrul agriculturii, pãdurilor,

apelor ºi mediului,
Ilie Sârbu

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul integrãrii europene,
Alexandru Fãrcaº

Bucureºti, 18 decembrie 2003.
Nr. 1.535.
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*) Anexa este reprodusã în facsimil.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E  
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritãþilor

contractante care au obligaþia de a aplica prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 20/2002
privind achiziþiile publice prin licitaþii electronice ºi produsele care urmeazã sã fie achiziþionate

prin procedura de licitaþie electronicã

În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
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Art. I. Ñ Punctul 4 din anexa nr. 1 la Hotãrârea
Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritãþilor contrac-
tante care au obligaþia de a aplica prevederile Ordonanþei
Guvernului nr. 20/2002 privind achiziþiile publice prin licitaþii
electronice ºi produsele care urmeazã sã fie achiziþionate
prin procedura de licitaþie electronicã, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 5 martie 2002, cu
completãrile ulterioare, se completeazã cu subpunctele 12Ñ27
cu urmãtorul cuprins:

�12. Spitalul Clinic de Urgenþã Militar Central ÇDr. Carol
DavilaÈ Bucureºti;

13. Spitalul Militar de Urgenþã ÇDr. Gafencu AlexandruÈ
Constanþa;

14. Spitalul Clinic Militar de Urgenþã ÇDr. Iacob CzihacÈ
Iaºi;

15. Spitalul Militar de Urgenþã ÇDr. Constantin PapilianÈ
Cluj-Napoca;

16. Spitalul Militar de Urgenþã ÇDr. Alex. AugustinÈ
Sibiu;

17. Spitalul Militar de Urgenþã ÇDr. ªtefan OdoblejeaÈ
Craiova;

18. Spitalul Militar de Urgenþã ÇDr. Ion JianuÈ Piteºti;
19. Spitalul Militar de Urgenþã ÇDr. Alex. PopescuÈ

Focºani;

20. Spitalul Militar de Urgenþã ÇAvram IancuÈ Oradea;
21. Spitalul Militar de Urgenþã ÇDr. Aristide SerfiotiÈ

Galaþi;
22. Spitalul Militar de Urgenþã ÇDr. Victor PopescuÈ

Timiºoara;
23. Spitalul Militar de Urgenþã ÇRegina MariaÈ Braºov;
24. Centrul Clinic de Urgenþã de Boli Cardiovasculare

ÇDr. Constantin ZamfirÈ Bucureºti;
25. Centrul Medical de Diagnostic ºi Tratament

Ambulatoriu ÇAcademician ªtefan MilcuÈ Bucureºti;
26. Centrul Medical de Diagnostic, Tratament

Ambulatoriu ºi Medicinã Preventivã Bucureºti;
27. Institutul Naþional de Medicinã Aeronauticã ºi

Spaþialã ÇGeneral Dr. Av. Victor AnastasiuÈ BucureºtiÒ.
Art. II. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista

autoritãþilor contractante care au obligaþia de a aplica pre-
vederile Ordonanþei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziþiile
publice prin licitaþii electronice ºi produsele care urmeazã
sã fie achiziþionate prin procedura de licitaþie electronicã,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158
din 5 martie 2002, cu completãrile ulterioare, precum ºi cu
cele aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:
Ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,

Dan Nica
Ministrul apãrãrii naþionale,

Ioan Mircea Paºcu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 18 decembrie 2003.
Nr. 1.559.



A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E
A L E  A D M I N I S T R A Þ I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E  

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITÃÞII SOCIALE ªI FAMILIEI 

O R D I N  
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prepararea minereurilor 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) ºi ale anexei nr. 2 pct. 4 din Legea protecþiei muncii nr. 90/1996, republi-
catã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, 

în baza art. 4 lit. H pct. 1 ºi lit. K pct. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea ºi funcþiona-
rea Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei, cu modificãrile ulterioare, 

în conformitate cu avizul Consiliului tehnico-economic nr. 5 din 4 septembrie 2003, 

ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei emite urmãtorul ordin: 
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Art. 1. Ñ Se aprobã Normele specifice de securitate a
muncii pentru prepararea minereurilor, care fac parte inte-
grantã din prezentul ordin. 

Art. 2. Ñ (1) Normele prevãzute la art. 1 intrã în
vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii pre-
zentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(2) Cu aceeaºi datã se abrogã prevederile din Normele
departamentale care se referã la prepararea minereurilor. 

Art. 3. Ñ Normele specifice de securitate a muncii pen-
tru prepararea minereurilor sunt obligatorii pentru activitãþile
cu acest profil ºi se difuzeazã celor interesaþi prin Asociaþia
Profesionalã Minierã din România. 

Ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei, 
Elena Dumitru

Bucureºti, 17 decembrie 2003. 
Nr. 702. 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ªI TURISMULUI 

O R D I N  
pentru aprobarea Reglementãrii aeronautice civile române RACRÑB4 

�Autorizarea laboratoarelor de testãri specializate pentru aeronautica civilãÒ, ediþia 01/2003 
În temeiul prevederilor art. 12 lit. i) din Ordonanþa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatã, cu

modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale art. 4 lit. e) din Ordonanþa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republi-
catã, ale art. 4 pct. 4.1 din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Autoritãþii Aeronautice Civile Române, aprobat
prin Hotãrârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinþarea Autoritãþii Aeronautice Civile Române, precum ºi ale art. 4
alin. (1) pct. 6 ºi ale art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului, 

ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului emite urmãtorul ordin: 

Art. 1. Ñ Se aprobã Reglementarea aeronauticã civilã
românã RACRÑB4 �Autorizarea laboratoarelor de testãri
specializate pentru aeronautica civilãÒ, ediþia 01/2003,
prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezen-
tul ordin. 

Art. 2. Ñ Procedurile specifice de aplicare a
Reglementãrii aeronautice civile române RACRÑB4
�Autorizarea laboratoarelor de testãri specializate pentru
aeronautica civilãÒ vor fi emise de Regia Autonomã

�Autoritatea Aeronauticã Civilã RomânãÒ în termen de
30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin. 

Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare dupã
30 de zile de la data publicãrii. 

Art. 4. Ñ Direcþia generalã aviaþie civilã din cadrul
Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului ºi
Regia Autonomã �Autoritatea Aeronauticã Civilã RomânãÒ
vor lua mãsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului
ordin. 

p. Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului, 
Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

Bucureºti, 10 decembrie 2003. 
Nr. 1.018. 

*) Anexa se pune la dispoziþie celor interesaþi de cãtre Regia Autonomã �Autoritatea Aeronauticã Civilã RomânãÒ. 



P R E Þ U R I L E
publicaþiilor legislative pentru anul 2004

Ñ pe suport tradiþional Ñ

Valoarea Valoarea
Nr.

Denumirea publicaþiei
abonamentului abonamentului trimestrial

crt. anual Ñ lei Ñ
Ñ lei Ñ Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

1. Monitorul Oficial, Partea I, în limba românã 9.875.000 2.468.750 2.715.750 2.987.500 3.286.000
2. Monitorul Oficial, Partea I, în limba românã, 1.780.000 Ñ Ñ Ñ Ñ

numere bis*)
3. Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiarã 7.900.000 1.975.000 1.975.000 1.975.000 1.975.000
4. Monitorul Oficial, Partea a II-a 12.500.000 3.125.000 3.125.000 3.125.000 3.125.000
5. Monitorul Oficial, Partea a III-a 2.530.000 632.500 632.500 632.500 632.500
6. Monitorul Oficial, Partea a IV-a 10.680.000 2.670.000 2.670.000 2.670.000 2.670.000
7. Monitorul Oficial, Partea a VI-a 9.850.000 2.462.500 2.462.500 2.462.500 2.462.500
8. Colecþia Legislaþia României 2.500.000 625.000 687.500 756.500 832.500
9. Colecþia de hotãrâri ale Guvernului ºi alte 4.150.000 1.038.000 1.141.500 1.255.500 1.381.500

acte normative
10. Repertoriul actelor normative 625.000 Ñ Ñ Ñ Ñ
11. Decizii ale Curþii Constituþionale 470.000 Ñ Ñ Ñ Ñ
12. Ediþii trilingve 2.500.000 Ñ Ñ Ñ Ñ

**) Cu excepþia numerelor bis în care se publicã acte cu un volum extins ºi care intereseazã doar un numãr restrâns de utilizatori.

Publicaþiile Regiei Autonome �Monitorul OficialÒ menþionate la punctele 1Ð7 sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de
19%, iar cele menþionate la punctele 8Ð12 sunt scutite de T.V.A.

Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome �Monitorul OficialÒ se pot efectua prin
urmãtorii difuzori:

◆ COMPANIA NAÞIONALÃ �POªTA ROMÂNÃÒ Ñ S.A. Ñ prin oficiile sale poºtale
◆ RODIPET Ñ S.A. Ñ prin toate filialele
◆ INTERPRESS SPORT Ñ S.R.L. Ñ Bucureºti, str. Hristo Botev nr. 6 

(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
◆ PRESS EXPRES Ñ S.R.L. Ñ Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9 

(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
◆ M.T. PRESS IMPEX Ñ S.R.L. Ñ Bucureºti, bd. Basarabia nr. 256 

(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
◆ INFO EUROTRADING Ñ S.A. Ñ Bucureºti, Splaiul Independenþei nr.202A

(telefon/fax: 212.73.54)
◆ ACTA LEGIS Ñ S.R.L. Ñ Bucureºti, str. Banul Udrea nr. 10,

(telefon/fax: 411.91.79)
◆ CURIER PRESS Ñ S.A. Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7 

(telefon/fax: 0268/47.05.96)
◆ MIMPEX Ñ S.R.L. Ñ Hunedoara, str. Ion Creangã nr. 2, bl. 2, ap. 1 

(telefon/fax: 0254/71.92.43)
◆ CALLIOPE Ñ S.R.L. Ñ Ploieºti, str. Candiano Popescu nr. 36 

(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
◆ ASTOR-MED Ñ S.R.L. Ñ Iaºi, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2

(telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI  Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

Regia Autonomã �Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala �UnireaÒ Bucureºti
ºi nr. 5069427282 Direcþia de Trezorerie ºi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureºti 
(alocat numai persoanelor juridice bugetare).

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.

Tiparul : Regia Autonomã �Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
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