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COMUNICAT DE PRESĂ

Subiect: Miting de protest al medicilor veterinari

Colegiul Medicilor Veterinari din România anunță organizarea unui miting de
protest în data de 26 martie 2018.
Colegiul Medicilor Veterinari din România este o organizație profesională
înființată prin lege specială, reprezentând interesele a peste 12.000 membri.
Manifestarea va avea loc în intervalul orar 12:00 – 15:00, în spațiul amenajat de
către Jandarmeria Română între aleile de acces către clădirea Presei Libere, în spatele
Monumentului “Aripi”.
Mitingul de protest dorește să aducă în atenția factorilor cu rol decizional
(Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Guvernul
României, Parlamentul României) problemele majore cu care se confruntă medicii
veterinari, probleme care pun în pericol, în primul rând, sănătatea publică.
În contextul legislativ actual, este din ce în ce mai dificilă exercitarea profesiei de
medic veterinar cu toată demnitatea și responsabilitatea pe care aceasta le presupune,
ajungând până la limita cu malpraxis-ul.
Revendicările medicilor veterinari reprezentanți ai sectorului privat cât și ai celui
de stat sunt:
- amendarea Legii pentru aprobarea OUG 70/2017 privind modificarea și completarea
Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
retrimisă de către Președintele României în Parlament pentru reexaminare,
impunându-se a fi amendată în acord cu hotărârea Curții Europene de Justiție; în caz
contrar, sănătatea publică din România va fi într-un real pericol în condițiile în
care oricine poate deschide o farmacie veterinară și poate comercializa medicamente
de uz veterinar; oricine poate cumpăra și administra animalelor medicamente și

produse biologice de uz veterinar; consecințele implementării OUG 70/2017 privind
modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea
profesiunii de medic veterinar, pot pune în pericol atât schimburile comerciale în
UE cât și exporturile de animale în țările terțe.
- instituirea unui cadru legal, uniform, al contractelor încheiate între medici și
autoritatea veterinară de stat, instabilitatea programelor pentru controlul bolilor
și renegocierea tarifelor pentru acțiunile din Programul acțiunilor de supraveghere,
prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale
la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a
bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în
Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, vizând
asigurarea indemnității teritoriului României;
- eliminarea obligativității avizului ORNISS pentru toate persoanele care ocupă funcții
de conducere, prin Legea de aprobare a OUG 71/2017 pentru modificarea și
completarea OG nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru
siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea OG nr. 83/2003 privind
aprobarea posturilor de inspecție la frontieră. Nici măcar directorul unei Direcții
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Județene nu operează cu secrete
de stat, această prevedere fiind doar un pretext politic pentru schimbarea
persoanelor incomode din funcțiile de conducere;
- eliminarea inechității din sistemul de acordare a sporurilor salariale, lipsit în
momentul de față de orice procedură de evaluare a competențelor.
La această acțiune de protest vor participa aprox.1200 de medici veterinari din
toate domeniile de activitate, de pe întreg teritoriul României.

