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            Tema: Lipsa medicilor veterinari în localități din România 

            De către: Deputat Simona Bucura Oprescu, Circumscripția Electorală nr. 3 

Argeș 

            În atenția: Dl. Florin Cîțu, prim ministrul României 

         

        Stimate domnule prim ministru, 

        În condițiile în care România se confruntă cu boli grave la animale (pesta 

porcină, tuberculoza, mai nou gripa aviară etc.), boli care pot afecta și oamenii, 

activitatea unui medic veterinar este vitală pentru sănătatea publică.  

        Și totuși, Colegiul Medicilor Veterinari din România semnalează faptul că în 

sute de comune din țară nu sunt în prezent medici veterinari concesionari! Motivul 

- nu sunt atribuite contractele către medicii veterinari de liberă practică organizați 

în condițiile legii din cauza lipsei creditelor de angajament din bugetul alocat către 

ANSVSA (instituție subordonată Guvernului și în coordonarea primului ministru). 

 

      Așa s-a ajuns în situația ca județe precum Argeș, Alba, Vâlcea, Olt sau Ialomița 

să aibă teritorii imense neacoperite cu medici veterinari.  

      Prin urmare, animalele care trebuiau să fie supuse acțiunilor de depistare a 

bolilor sunt comercializate fără documente și fără să se cunoască dacă sunt sau nu 

bolnave.  
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     „Mai grav este faptul că produsele obținute de la animalele netestate sunt 

consumate de către proprietarii animalelor, de familiile lor sau vândute în piețe fără 

a ști dacă acele produse sunt sau nu sigure și dacă provin de la animale sănătoase”, 

arată Colegiul Medicilor Veterinari care mai semnalează și faptul că „la această 

dată ANSVSA nu a realizat plățile aferente lunilor ianuarie-martie 2021 către 

medicii veterinari de liberă practică organizați în condițiile legii care dețin 

contracte de concesiune/prestări servicii pentru realizarea acțiunilor sanitar-

veterinare prevăzute în programul aprobat prin HG 1156/2013.”.  

    În acest context, domnule prim ministru, vă întreb: 

   - Aveți vreo strategie pentru a asigura prezența medicilor veterinari în toate 

localitățile? 

   - Dacă da, care este aceasta și când se va rezolva problema asigurării activității 

specifice sanitar veterinare în comunele unde nu sunt medici veterinari? 

       Aștept răspuns scris! 

     Vă mulțumesc! 
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