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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea  

Ordonanţei de urgenţă nr.72/1999  
pentru completarea articolului 25 din Legea nr.160/1998 

 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar 
 
 
 În urma examinării, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă  nr.72/1999 pentru completarea articolului 25 din Legea nr.160/1998  pentru organizarea şi 
exercitarea profesiunii de medic veterinar, în şedinţa din 2 iunie 1999, Comisia propune ca acesta să fie 
supus spre dezbatere şi adoptare în forma prezentată. 
 
 În cursul dezbaterilor, următoarele amendamente au fost respinse: 
 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Motivare 
1. Argumente pro 
2. Argumente contra 

0 1 2 3 
1. Articol unic. – La articolul 25 

din Legea nr.160/1998 pentru 
organizarea şi exercitarea 
profesiunii de medic veterinar, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.289 
din 6 august 1998, după 
alineatul 2, se introduce un nou 
alineat, cu următorul cuprins: 
   “ (3) În scopul prevăzut la 
alin. (2) autorităţile 
administraţiei publice locale 
pot închiria, concesiona sau 
vinde, după caz, medicilor 
veterinari care devin liberi 
profesionişti, clădirile şi 
spaţiile, precum şi dotările şi 
mijloacele aferente acestora, în 
care se desfăşoară activitatea 
circumscripţiilor sanitare 
veterinare şi care se află, în 

Articolul unic se va modifica şi va 
avea următorul cuprins: 
“Articol unic. – La articolul 25 din 
Legea nr.160/1998 pentru 
organizarea şi exercitarea 
profesiunii de medic veterinar, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.289 din 6 
august 1998, după alineatul 2, se 
introduce un nou alineat, cu 
următorul cuprins: 
   “ (3) În scopul prevăzut la alin. 
(2) autorităţile administraţiei 
publice locale pot închiria, 
concesiona, după caz, medicilor 
veterinari care devin liberi 
profesionişti, clădirile şi spaţiile, 
precum şi dotările şi mijloacele 
aferente acestora, în care se 
desfăşoară activitatea 
circumscripţiilor sanitare veterinare 

1. Pentru că după 
cumpărare, medicul, 
prin pensionare sau 
plecare din localitate, 
poate să dea o altă 
folosinţă spaţiilor 
respective, care în mod 
normal trebuie folosite 
numai pentru activităţi 
veterinare. 
2. Ordonanţa 
completează Legea 
nr.160/1998 şi nu o 
modifică: de fapt se 
specifică clar că 
administraţia publică 
locală este o instituţie. 
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proprietatea publică sau privată 
a comunelor, oraşelor şi 
municipiilor.”  

şi care se află, în proprietatea 
publică sau privată a comunelor, 
oraşelor şi municipiilor.” 
Deputat: M. Chiriac - PD 

2.  După alin.3 al art.25 se introduc 
două alineate noi, alin.4 şi 5 cu 
următorul cuprins: 
“Art.25 (4) Medicii veterinari 
care devin liberi profesionişti şi 
rămân în localitatea de domiciliu 
au drept de preemţiune la 
închiriere şi concesionare. 
     (5) Clădirilor,  spaţiilor 
precum şi dotărilor aferente nu li 
se va schimba destinaţia fiind 
obligatorie folosirea numai în 
scopul medicinei veterinare.  
     Schimbarea destinaţiei se va 
putea realiza numai cu avizul 
autorităţilor  administraţiei 
publice locale ” 
Grupul parlamentar PDSR  

1. 
2. Ordonanţa 
completează Legea 
nr.160/1998 şi nu o 
modifică. 
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