
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
GRUPUL PARLAMENTAR AL MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 

Cabinet Parlamentar Deputat Nicolae Miroslav Petrețchi 

          

Nr.418/26.05.2020 

 

 

Întrebare scrisă 

adresată Domnului Ministru al Agriculturii 

NECHITA-ADRIAN OROS 

 

Obiectul întrebării scrise: Circulația medicamentelor de uz veterinar   

 

 

Stimate Domnule Ministru,  

 

 

La finalul anului 2019, am adresat Ministerului Sănătății o întrebare privind regimul de 

circulație a medicamentelor de uz veterinar în care am semnalat faptul că farmaciile veterinare 

vând la liber substanțe care legal se pot cumpăra doar cu rețetă din partea medicului veterinar. 

Răspunsului vag oferit de către Ministerul Sănătații în care se afirma faptul că ministerul 

de resort nu deține pârghii legislative privind siguranța alimentelor și sancționarea 

contravențională, la  solicitările venite din partea medicilor veterinari din întreaga țară, am decis 

să mă adresez dumneavoastră în vederea soluționării problemei în cauză.  
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Cu toate acestea, în momentul de față există o ordonanță de Guvern și anume Ordonanța 

70/2017, respectiv art. 37 punctul 2, precum și completarea legii 160/1998 privind exercitarea 

profesiei de medic veterinar modificată în anul 2018, referitoare la modul de înființare și 

funcționare a depozitelor farmaceutice veterinare, a farmaciilor veterinare și a punctelor 

farmaceutice veterinare. În acestea se stipulează faptul că medicamentele de uz veterinar se vor 

comercializa în conformitate cu cerințele stabilite de către Autoritatea Sanitar Veterinară şi 

pentru Siguranța Alimentelor, numai din depozite farmaceutice veterinare, puncte farmaceutice 

veterinare şi farmacii veterinare înregistrate/autorizate sanitar-veterinar.  

De asemenea, este stipulat faptul că activitatea din cadrul acestora se va desfăşura sub 

coordonarea şi în responsabilitatea unui medic veterinar cu drept de liberă practică. 

 Astfel prin art.3 7 punctul 2 se oferă dreptul oricărui cetățean care dorește să 

comercializeze medicamente de uz veterinar să-și deschidă un punct farmaceutic veterinar, o 

farmacie, ajungând și la posibilitatea deschiderii unor depozite. 

În condițiile actuale patronul nu are decât un singur deziderat, acela de a vinde și de a 

face o cifră de afaceri cât mai mare scăpând de sub control siguranța sănătății animalelor, și, nu 

în ultimul rând, cea a sănătății omului prin consumul alimentelor poluate cu medicamente 

obținute din farmaciile veterinare a cărui acționar majoritar nu este un medic veterinar. 

 Marea problemă constă în vânzarea la liber în farmaciile veterinare a substanțelor care, 

în mod legal, se pot obține doar prin prezentarea unei rețete din partea medicului veterinar. De 

altfel, și exploatațiile care deţin animale şi sunt autorizate/înregistrate sanitar-veterinar pot 

achiziţiona produse medicinale veterinare pe bază de comandă vizată de către un medic veterinar 

de liberă practică care asigură asistenţă medicală veterinară ori a consultat animalul/animalele și 

a stabilit diagnosticul. 

Țin să precizez faptul că în anul 2019 s-au făcut două proteste la care au participat mai 

mulți medici veterinari prin intermediul CMVRO la nivel național, unde s-a solicitat revenirea la 

forma inițială a legii.   

Stimate Domnule Ministru,  

 

Față de cele arătate mai sus, vă adresez următoarele întrebări punctuale: 

 



1. Care este punctul de vedere al miniserului pe care îl coordonați vis-a-vis de problema 

circulației medicamentelor de uz veterinar? 

2. Ce măsuri vor fi adoptate pentru un control mai bun asupra ciculația medicamentelor 

de uz veterinar? 

 

În conformitate cu dispozițiile art.197 alin.(2) din Regulamentul Comun al Camerei 

Deputaților și Senatului, aștept răspuns atât oral, cât și în scris. 

 

                




