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În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
 republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au fost sesizate spre 
dezbatere, în fond, cu propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Medicină Veterinară, transmis cu adresa nr.  Plx 71 din 19 februarie 
2007.  

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (3) din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct.1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de prima Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă 
în şedinţa din 15 februarie 2007. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Lege, cu unele observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr. 628 din 2 mai 2006. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea şi organizarea în 
România a unei Academii de Medicină Veterinară , instituţie publică în domeniul 
cercetării ştiinţifice medicale veterinare, ce ar urma să funcţioneze în subordinea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, iar finanţarea acestei instituţii 
să se facă de la bugetul de stat şi din venituri proprii. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii  comisiilor au examinat propunerea legislativă sus menţionată, în 
şedinţele din 12 februarie 2007 şi respectiv 19 mai  2009. 

La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat, în conformitate cu 
prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul 
Marian Hoinaru- secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale. 

Din numărul total de 27 de membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice au fost prezenţi la lucrări 26 de membri iar la 
lucrările Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din numărul total de 25 de 
membri au fost prezenţi 17  membri . 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  

În urma dezbaterii, din cele două comisii, s-a hotărât cu 41 de voturi pentru 
respingere şi 2 abţineri  respingerea propunerii legislative din următorul motiv: 

- înfiinţarea unei alte academii de ramură în acest domeniu nu se justifică, 
consacrarea academică şi cercetarea ştiinţifică fiind deja asigurate prin Academia 
Română şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „ Gheorghe Ionescu – Şişeşti “. 
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