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Şeful statului arată 
în cererea de reexamina-
re transmisă preşedintelui 
Senatului, Călin Popescu-
Tăriceanu, că această le-
ge creează cadrul pentru 
aplicarea măsurilor nece-
sare recunoaşterii titluri-
lor oficiale de calificare în 
profesia de medic veteri-
nar, asigurând transpune-
rea legislaţiei europene în 
domeniu. El menţionează 
că art. unic pct. 1 din le-
gea transmisă la promul-

gare - alin. (2) al art. 16 
din Legea 160/1998 pen-
tru organizarea şi exerci-
tarea profesiunii de medic 
veterinar - reglementea-
ză efectul incompatibilită-
ţii între calitatea de mem-
bru al Colegiului Medicilor 
Veterinari şi cea de funcţi-
onar public, iar astfel, ca-
litatea de membru al Cole-
giului Medicilor Veterinari, 
în cazul funcţionarilor pu-
blici, se suspendă pe pe-
rioada exercitării funcţiei 

publice. Preşedintele men-
ţionează că art. 16 alin. 
(2) din Legea 160/1998 în 
forma în vigoare prevede 
că pentru exercitarea pro-
fesiunii de medic veterinar 
este obligatorie calitatea 
de membru al Colegiului 
Medicilor Veterinari. Şeful 
statului subliniază că efec-
tul intervenţiei legislative 
asupra acestui alineat es-
te eliminarea condiţionării 
exprese a exercitării pro-
fesiunii de medic veterinar 
de calitatea de membru al 
Colegiului Medicilor Vete-
rinari. ”Potrivit art. 1 alin. 
(1) din Legea 160/1998, 
profesia de medic veteri-
nar este liberală şi inde-
pendentă şi se organizea-
ză şi funcţionează în baza 

principiului autonomiei, în 
cadrul forului profesional 
reprezentat de Colegiul 
Medicilor Veterinari. Având 
în vedere statutul, rolul şi 
atribuţiile Colegiului Me-
dicilor Veterinari, precum 
şi drepturile şi obligaţii-
le membrilor săi, obligaţia 
expresă ca orice medic ve-
terinar să deţină calitatea 
de membru al Colegiului 
Medicilor Veterinari ar tre-
bui menţinută. În opinia 
noastră, norma în vigoare 
este de natură să asigure 
un act medical responsa-
bil, dar şi exercitarea pro-
fesiei într-un cadru regle-
mentat, în care organis-
mul profesional, în calitate 
de autoritate competentă, 
gestionează cariera medi-

cului veterinar. Prin urma-
re, considerăm că se im-
pune reanalizarea oportu-
nităţii eliminării din dreptul 
pozitiv a normei de la alin. 
(2) al art. 16 din Legea nr. 

160/1998, cu consecinţa 
menţinerii ca alineat dis-
tinct de acesta a alin. (2) 
al art. 16 din legea trans-
misă la promulgare”, spu-
ne Iohannis.
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PaginĂ realizatĂ de carmen istrate

Cioloș, despre revocare

Revocare? Sau nu?

Legea privind recunoașterea titlurilor oficiale 
de calificare ca medic veterinar, la reexaminare
Preşedintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului, 
spre reexaminare, Legea pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 70/2017 
privind modificarea şi completarea Legii 160/1998 
pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de 
medic veterinar.

Premierul Viorica 
Dăncilă a declarat 
că un congres al 
PSD este “necesar 
şi sănătos” pentru 
viaţa politică, 
precizând că 
nu va candida 
la o funcţie de 
conducere în partid 
având în vedere 
că este preşedinta 
organizaţiei de 
femei a social-
democraţilor.

“Eu sunt premierul 
României, am un guvern 
susţinut politic şi am o 
foarte bună cooperare cu 
coaliţia PSD-ALDE, am o 
bună cooperare cu preşe-
dintele PSD, domnul Liviu 
Dragnea, şi aşa este nor-
mal: un guvern politic, în-
tre guvern şi partid trebu-
ie să existe o foarte bună 
cooperare. Cred că dom-
nul preşedinte Klaus Io-
hannis ştie acest lucru şi 
cred că nu se îndoieşte ni-
cio clipă de buna coopera-
re între guvern şi partid. 
E adevărat, am avut două 
experienţe triste. Tocmai 
de aceea, cred că este ne-
cesar un congres, pen-
tru a reitera această bu-
nă cooperare şi termenii 
în care se va face aceas-
tă bună cooperare. Nu vă 
pot da foarte multe de-
talii despre congres, vom 
mai avea un CEx înainte 
de congres, unde se vor 
stabili punctele importan-
te din cadrul acestui con-
gres. Din punctul meu de 
vedere, un congres este 
sănătos pentru viaţa poli-
tică şi, după cum s-a vă-
zut, toţi membrii CEx au 

îmbrăţişat această idee şi 
au votat pentru un con-
gres care va avea loc pe 
10 martie”, a spus Viorica 
Dăncilă la România TV, în-
trebată ce se prefigurea-
ză la apropiatul Congres 
al PSD din luna martie şi 
dacă preşedinte Iohannis 
o priveşte şi dintr-o che-
ie politică, având în vede-
re că este şi preşedinta fe-
meilor social-democrate. 
Întrebată dacă va candida 
la o funcţie de conducere 
în partid, premierul a ex-
plicat că este preşedinta 
organizaţiei de femei.

“Categoric, nu. Eu 
sunt deja preşedinta or-
ganizaţiei naţionale de fe-
mei, un post care mă ono-
rează şi voi susţine în con-
tinuare promovarea feme-
ilor, egalitatea de şanse şi 
cred că acest lucru este 
necesar. În acelaşi timp, 
sunt prim-ministru şi tre-
buie ca toată energia să 
se îndrepte către progra-
mul de guvernare şi să 
fac tot ce depinde de mi-
ne, eu şi guvernul pe ca-
re îl conduc, pentru pune-
rea în aplicare a progra-
mului de guvernare. Deci, 
categoric, nu voi candida 
pentru o altă funcţie în ca-

drul PSD; de fapt, în cali-
tatea mea de preşedintă a 
Organizaţiei naţionale de 
femei fac deja parte din 
BPN”, a mai spus Dăncilă.

Categoric, nu sunt 
lupte!

Întrebată dacă sunt 
lupte în interiorul parti-
dului, având în vedere că 
anumiţi social-democraţi 
şi-au manifestat intenţia 
de la candida pentru func-
ţii la apropiatul congres, 
premierul a negat şi a 
arătat că nu s-a decis da-
că vor avea loc şi alegeri. 
“Nu, categoric nu. Fieca-
re are dreptul de a can-
dida. Aşa e în democra-
ţie şi suntem un partid de-
mocratic. Deci, fiecare are 
dreptul de a candida pen-
tru o anumită funcţie. Dar, 
aşa cum am specificat an-
terior, încă nu am hotărât 
dacă vom avea alegeri, 
care vor fi punctele discu-
tate în cadrul congresului. 
Acest lucru îl vom face în 
cadrul CEx dinaintea con-
gresului din 10 martie”, a 
completat Dăncilă.

Despre posibilitatea 
ca la congresul PSD să 
se discute şi despre vii-

toarele alegeri preziden-
ţiale şi, respectiv, despre 
o candidatură a lideru-
lui social-democraţilor, Li-
viu Dragnea, premierul a 
spus că, în opinia sa, es-
te prematur acest lucru. 
“În ceea ce priveşte ale-
gerile - avem două rân-
duri de alegeri, europarla-
mentare şi prezidenţiale, 
în 2019 - este normal ca 
un partid să se gândească 
la aceste două rânduri de 
alegeri, să vedem cum ne 
pregătim pentru cele două 
rânduri de alegeri, dar eu 
cred că a discuta despre 
candidatul la prezidenţiale 
este prematur. Va trebui o 
dezbatere în cadrul parti-
dului, va trebui o discuţie 
în cadrul Comitetului Exe-
cutiv Naţional. Din punctul 
meu de vedere, am văzut 
că întotdeauna preşedin-
tele partidului a candidat 
la preşedinţia României. 
Nu am discutat acest lucru 
încă în partid, dar în mod 
normal aceasta este pro-
cedura în cadrul partidu-
lui. Şi am văzut că nu nu-
mai în cadrul PSD - şi al-
te partide politice au mers 
pe aceleaşi considerente”, 
a adăugat, potrivit Ager-
pres, Viorica Dăncilă.

Un congres “necesar”

senatorul Pnl, alina 
gorghiu a declarat că 
președintele Klaus iohannis 
are, conform constituţiei 
și jurisprudenţei curţii 
constituţionale a româniei, 
atributul de a o revoca 
sau nu pe laura codruţa 
Kovesi din funcţia de 
procuror șef al dna. 
“Vreau să infirm o teză 
care circulă cu viteza 
luminii de două zile, și 
anume că președintele nu 
are altă variantă decât să o 
revoce pe șefa dna, ceea 
ce este totalmente fals. 
evident că președintele 
are, conform constituţiei 
și jurisprudenţei curţii, 
acest atribut de a o 
revoca sau nu. este o 
decizie chiar din 2005 a 
curţii constituţionale care 
spune că acest atribut al 
președintelui nu are cum 
să fie golit de conţinut. este 
un mare balon de săpun 
acesta că președintele, 

vezi doamne, ar fi obligat, 
constrâns de lege să o 
revoce“, a spus gorghiu, la 
Parlament. 
senatorul liberal se 
îndoiește că csm va aviza 
favorabil propunerea 
ministrului Justiţiei, tudorel 
toader, de a o revoca 
pe laura codruţa Kovesi 
din funcţie. „mă îndoiesc 
că va fi un aviz favorabil. 
adică aș putea chiar să am 
o opinie fermă că acest 
aviz va fi unul nefavorabil, 
chiar dacă este unul 
consultativ sunt absolut 
convinsă că toţi se vor 
liniști după acest aviz“, a 
arătat alina gorghiu. ea a 
subliniat că este important 
ca factorii constituţionali 
să-și spună cuvântul 
în acest caz. gorghiu a 
mai apreciat că raportul 
ministrului Justiţiei privind 
revocarea procurorului 
șef al dna este „insuficient 
articulat“.

Fostul premier dacian 
cioloș consideră, referitor 
la propunerea de revocare 
a procurorului-șef al dna, 
laura codruţa Kovesi, că 
lupta împotriva corupţiei 
”nu mai este o primenire, ci 
a devenit un pericol pentru 
cei care aparţin unui trecut 
în care mergea și așa”. 
acesta a calificat discursul 
ministrului Justiţiei, tudorel 
toader, drept ”exemplu de 
anticomunicare”. ”ministrul 
Justiţiei cere revocarea 
Procurorului șef dna, 
în urma unui discurs de 
profesor din alte vremuri, 
adevărat exemplu de 
anti-comunicare pentru 
un demnitar aflat în slujba 
cetăţenilor. după apelul 
«tudorele fă ceva», domnul 
ministru și-a pregătit 
terenul printr-o declaraţie 
de independenţă‘ ca să-și 
ia avânt și să convingă o 
ţară întreagă că unii pot sta 
la pușcărie pe nedrept din 
cauza procurorului șef dna, 
laura codruţa Kovesi”, a 

scris cioloș, pe Facebook. 
Fostul premier susţine că 
revocarea procurorului-
șef al dna, laura codruţa 
Kovesi, înseamnă ”timorarea 
celor care văd că șeful se 
clatină pentru că nu vrea 
să cadă la pace cu cei 
ameninţaţi”. ”spune dânsul 
că dna și lupta împotriva 
corupţiei nu înseamnă doar 
doamna Kovesi, dar când 
decapitezi o instituţie care 
se apropie periculos de 
politicieni în funcţie, asta se 
numește timorarea celor 
care văd că șeful se clatină 
pentru că nu vrea să cadă la 
pace cu cei ameninţaţi. s-a 
ajuns într-o fază în care lupta 
împotriva corupţiei nu mai e 
un proces de primenire, ci 
a devenit un pericol pentru 
cei care aparţin unui trecut 
în care «mergea și așa». nu 
știu cum se va termina acest 
circ periculos, dar știu că 
nu vom trăi într-o lume mai 
bună decât dacă o vom face 
noi mai bună”, a mai afirmat 
cioloș.


