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PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAȚILOR
ÎNTREBARE

Adresată: Domnului Florin Vasile Cîţu, prim-ministrul Guvernului României
De către: Deputat Dumitrița GLIGA
Circumscripția electorală nr. 28, Mureș
Data: 08.07.2021
Obiectul întrebării: Falimentarea prin Ordonanţă de Urgenţă a cabinetelor medicale
veterinare de liberă practică din România

Domnule prim-ministru,
La începutul lunii mai a acestui an, am adresat o interpelare în care semnalam faptul că activitatea
medicilor veterinari de liberă practică din România este aproape subminată de către Autoritatea
Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, instituţie din subordinea Guvernului
condus de dumneavoastră, pentru că nu își îndeplinește obligațiile contractuale pe care le are faţă de
medicii veterinari.
Iar atunci când totuşi şi le îndeplineşte - mă refer aici, în primul rând, la obligațiile de natură financiară se face cu mari întârzieri, punându-i pe medici în situaţii extrem de neplăcute şi de dificile. "De multe
ori am adus bani de acasă ca să-mi plătesc la timp asistenta, pentru că ANSVSA întârzie constant cu
plăţile", este doleanţa unui medic veterinar din circumscripţia pe care o reprezint în Parlament şi care e
împărtăşită de majoritatea colegilor săi de breaslă. Probabil, e inutil să mai precizez că obligativitatea
angajării de personal de specialitate sanitar-veterinară ( asistenți veterinari, tehnicieni veterinari și
medici veterinari ) la cabinetele veterinare nu este doar o necesitate obiectivă, ci şi o condiţie impusă
prin legislaţie medicilor.
Până la data redactării acestei întrebări, ANSVSA efectuase către medicii veterinari doar plăţile aferente
primelor două-trei luni ale anului în curs.
Am explicat, cu două luni în urmă, că în conformitate cu petițiile medicilor veterinari de liberă practică
din județul Mureş, ANSVSA se face culpabilă, în mod constant şi repetat, de neplata acțiunilor sanitarveterinare din luna decembrie 2020 încoace și de neonorarea plăților asumate conform Legii 236/2019,
actualizată prin OUG 117/2020 și prin Legea 291/2020, care completează Ordonanța 42/2004.

Nu mai insist asupra importanței muncii acestor medici. Mă rezum doar la a spune că ei veghează 24 de
ore din 24 la sănătatea animalelor, deci implicit şi la a noastră, a oamenilor, și că merită cu mult mai
multă consideraţie decât le arată momentan Executivul.
Mai ales că, din 2013 până astăzi, tarifele prestaţiilor veterinarilor din România nu s-au majorat, deși
salariul minim pe economie s-a triplat în acelaşi interval de timp, iar costurile intervenţiilor veterinare au
urmat aceeași curbă ascendentă. Să nu uităm că acești medici sunt pe teren non stop şi că au depus şi
depun o muncă imensă pentru stăvilirea şi lichidarea focarelor de gripă aviară, de pestă porcină africană
etc.
Intenţia Guvernului din care faceţi parte, de a suspenda până la 31 decembrie anul curent, plata sumei de
10.000 de lei lunar cabinetelor medicale veterinare (plată instituită de Legea 215 şi de OUG 42, ambele
din 2004, modificate şi completate prin Legea 236/2019), motivată de "imposibilitatea asigurării
fondurilor bugetare necesare", e o nouă lovitură puternică dată profesiei de medic veterinar. Sistarea
plăţii acestei sume, suprapusă peste cadrul oricum vitreg, descris mai sus, poate duce, practic, la
falimentul profesiei de medic veterinar în România.
Domnule prim-ministru,
Situaţia de fapt mă obligă să revin la subiectul interpelării precedente, pentru că nu mi-aţi răspuns în
termenul prevăzut de lege, de 30 de zile, iar situaţia tinde să devină dramatică.
Aveţi în Guvern un ministru de resort, pe domnul Nechita Adrian Oros, doctor în medicină veterinară,
din 2005 până în prezent este cadru didactic la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
din Cluj-Napoca, din 2007 până în prezent este Preşedinte al Colegiului Medicilor Veterinari Cluj și din
2010 până în prezent este Vicepreşedinte al Colegiului Medicilor Veterinari din România.
Vă întreb: v-aţi consultat cu domnia-sa atunci când aţi elaborat acest proiect de Ordonanţă de Urgenţă la
care m-am referit mai sus? Sunt absolut sigură că nici dumneavoastră, cu atât mai puţin domnul ministru
Oros, nu vă doriţi să fiţi cei ale căror semnături vor îngropa profesia de medic veterinar.
Vă solicit prin urmare, să ne informați ce măsuri aveţi în vedere în perioada imediat următoare, pentru ai ajuta pe medicii veterinari din România să-și poată continua activitatea în condiţii cât mai apropiate de
normalitate.
Solicit răspuns scris.

Deputat,
Dumitrița Gliga

