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COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI ESTE O ORGANIZAȚIE PROFESIONALĂ
ÎNFIINȚATĂ PRIN LEGE SPECIALĂ ȘI NU UN O.N.G. ÎNFIINȚAT IN BAZA
ORDONANȚEI DE GUVERN NR. 26/2000 CU PRIVIRE LA ASOCIAȚII ȘI
FUNDAȚII

Profesia de medic veterinar este o profesie liberală și reglementată.
Elementele definitorii ale unei profesiei liberale sunt:
-

existenţa unui cod etic/cod deontologic,

-

existenţa unui nivel specific/corespunzător de pregătire pentru practicarea profesiei
sau a unui talent/aptitudini speciale,

-

existenţa unui corp profesional cu rol de reprezentare, îndrumare, reglementare şi
supraveghere a profesiei.

-

reglementarea prin lege a respectivei profesii.

Persoana care exercită o profesie liberală furnizează unei persoane fizice sau juridice care
are libertate de alegere, servicii profesionale (de natură juridică, economică, medicală, veterinară
etc.), independente politic, garantate printr-o deontologie duală: respectarea secretului
profesional şi competenţă recunoscută. Cel ce oferă asemenea servicii poartă o răspundere
personală pentru actele sale.
Ca și alte profesii liberale din România (medic, avocat, arhitect, psiholog, etc.), profesia
de medic veterinar se exercită într-un cadru reglementat, reprezentat la nivel național de Legea
nr.160/1998 privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar, republicată și de
Hotărârea Guvernului nr. 860/2004 privind recunoaşterea calificării de medic veterinar şi
reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar, cu
modificările și completările ulterioare,iar la nivel european de Directiva 2005/36/CE privind
recunoașterea calificărilor profesionale.
Similar altor organizații profesionale (Colegiul Medicilor, Uniunea Națională a Notarilor
Publici, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Ordinul arhitecților, Colegiul
Psihologilor, Camera Consultanților Fiscali, etc. ), Colegiul Medicilor Veterinari include în mod
obligatoriu membrii profesiei de medic veterinar pe care o reprezintă, pentru că, în conformitate
cu atribuții și puterile conferite de lege, reglementează aceastăprofesie șiintervine în controlul
accesului în profesie (accesul este condiționat de deținerea titlului oficial de calificare de medic
veterinar) și controlul exercitării ei.
Prin urmare, Colegiul Medicilor Veterinari, înființat în anul 1998 prin Legea nr.160
pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, este o organizație profesională
(ordin profesional), deci o instituție de interes public* și nu o asociație de drept privat căreia îi
sunt aplicabile prevederile art.11 din Convenția europeană a drepturilor omului.
Colegiul Medicilor Veterinari este organizat și funcționează în aceleași condiții și pe baza
acelorași principii ca și organizațiile profesionale omoloage din statele membre UE (Royal
College of Veterinary Surgeons în Marea Britanie, ......)
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