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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti 09.06.1999 
Nr.191 

 
 
 

A V I Z  
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

 urgenţă nr.72/1999 pentru completarea art.25 din  
Legea nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea 

profesiunii de medic veterinar.  
 
 
 

 
                       În conformitate cu prevederile art.86 şi 102 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul  de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.72/1999 pentru completarea 
art.25 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de 
medic veterinar, trimis cu adresa nr.191 din 27 mai 1999, înregistrat sub 
nr.402 /XVIII/11  din 27 mai 1999.    
  Potrivit prevederilor art.57 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut 
proiectul de lege menţionat mai sus, în sedinţa din 9 iunie 1999.  
  În urma examinării proiectului de lege, precum şi a avizului 
negativ al Consiliului Legislativ nr.468/12.05.1999, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să îl respingă, pentru următoarele 
comsiderente:  

- dispoziţiile alineatului (2) al art.25 din Legea nr.160/1998 
pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, în actuala 
redactare cuprinde nu numai scopul “sprijinirea liberalizării profesiei de 
medic veterinar” dar şi posibilitatea ca “direcţiile sanitar-veterinare, judeţene 
şi a municipiului Bucureşti precum şi regiile autonome sau alte instituţii de 
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care aparţin dispensarele veterinare” să vândă, închiria sau concesiona 
“medicilor  veterinari care devin liber-profesionişti clădirile, spaţiile, dotările 
şi mijloacele existente în circumscripţiile sanitar-veterinare de asistenţă şi în 
clinicile veterinare de stat”;  

- introducerea unui nou alineat la art.25 din Legea 
nr.160/1998, care să devină alin.(3), având acelaşi conţinut, mai puţin 
sintagma “direcţiile sanitar-veterinare, judeţene şi a municipiului Bucureşti 
precum şi regiile autonome sau alte instituţii”  care se înlocuieşte cu 
“autorităţile administraţiei publice locale” este excesivă;  

- nemenţionarea expresă a autorităţilor administraţiei 
publice locale în alin.(2) al art.25, în actuala redactare nu le exclude pe 
acestea de la regimul juridic reglementat în acest text, întrucât prevederile 
sale cuprind pe lângă direcţiile  sanitar-veterinare şi alte instituţii. Ori, în 
raporturile juridice civile aceste autorităţi, ca persoane juridice, sunt 
considerate instituţii.  
  În raport de obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea 
unei legi organice,  proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.   
 
 
 
 
 
 
 
                 PREŞEDINTE,                                         SECRETAR,   
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