HOTĂRÂRE nr. 645 din 9 iunie 2021
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind
recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor
aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar
EMITENT:
GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 18 iunie 2021
Data intrarii in vigoare : 18 iunie 2021
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ARTICOL UNIC
După articolul 15 din Hotărârea Guvernului nr. 860/2004 privind
recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor
aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 11
iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc
două noi articole, articolele 15^1 şi 15^2, cu următorul cuprins:
"ART. 15^1
(1) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele de formare
prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 469/2015 pentru
aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare
pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină
dentară, Farmacie, Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină
veterinară, Arhitectură, astfel încât titlul oficial de calificare în
profesia de medic veterinar, pe care solicitantul îl deţine, să fie
recunoscut automat, Colegiul Medicilor Veterinari poate cere
solicitantului să urmeze, la alegere, un stagiu de adaptare de cel
mult trei ani sau să susţină o probă de aptitudini, cu aplicarea
prevederilor art. 11 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 200/2004 privind
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru
profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) Colegiul Medicilor Veterinari are obligaţia de a organiza
susţinerea probei de aptitudini prevăzute la alin. (1) în termen de 6
luni de la decizia iniţială privind obligativitatea susţinerii unei
probe de aptitudini pentru solicitant.
ART. 15^2
(1) Colegiul Medicilor Veterinari stabileşte, prin hotărâre,
metodologia de organizare şi desfăşurare a stagiului de adaptare şi a
probei de aptitudini prevăzute la art. 15^1.
(2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) se publică pe site-ul
Colegiului Medicilor Veterinari."
Prezenta hotărâre transpune parţial prevederile art. 3 alin. (1)
lit. (h) din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor
profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria
L, nr. 255 din 30 septembrie 2005, cu modificările şi completările
ulterioare.
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