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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
                      lucrărilor Comisiei din zilele de 26 şi 27 noiembrie 2002

În ziua de 26 noiembrie 2002 membrii comisiei au studiat, individual,
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru
modificarea unor acte normative.

Din numărul total al membrilor comisiei (20) au absentat domnul Marian
Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale, domnul deputat Dumitru Buzatu
� grup parlamentar PSD � delegaţie si domnul deputat Marian Motoc - grup
parlamentar PSD � delegaţie.

În ziua de 27 noiembrie 2002 Comisia şi-a desfăşurat lucrările între orele
9,30 � 13, având următoarea ordine de zi:

FOND
1. Proiect de Lege privind aprobarea unor drepturi băneşti personalului militar

român care încadrează Comandamentul Brigăzii Multinaţionale de Pace din
Europa de Sud-Est (SEEBRIG) pe perioada dislocării acestuia pe teritoriul
României � P.L. nr.546/2002

AVIZARE
2. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea art.9 din Legea nr.74/1995

privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Colegiului Medicilor din România� P.L. nr.553/2002

3. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru
modificarea unor acte normative � P.L. nr.582/2002

Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat Smaranda
Dobrescu, preşedintele comisiei.

La şedinţa comisiei a participat ca invitat dl mr.Ilie Jan � consilier în
cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Proiectul de Lege privind aprobarea unor drepturi băneşti personalului
militar român care încadrează Comandamentul Brigăzii Multinaţionale de Pace
din Europa de Sud-Est (SEEBRIG) pe perioada dislocării acestuia pe teritoriul
României este dezbătut în prezenţa reprezentantului Ministerului Apărării
Naţionale, dl. consilier Ilie Jan care a susţinut punctul de vedere al iniţiatorului
în sensul sporirii drepturilor băneşti personalului militar român pentru a se
preveni efectele negative generate de diferenţele de salarizare dintre personalul
militar român ce compune Comandamentul SEEBRIG şi personalul militar
similar din celelalte state participante.
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Supus la vot, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi, în
forma prezentată.

Dezbaterile au continuat cu proiectul de lege pentru modificarea şi
completarea art.9 din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic,
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România.

Doamna preşedinte Smaranda Dobrescu a arătat că deşi Senatul l-a avizat
favorabil, proiectul de lege conţine o serie prevederi ce contravin principiilor
consacrate prin art.1 din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de
medic, infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din
România. Domnia sa nu este de acord cu eliminarea prevederii referitoare la
necesitatea avizării exercitării profesiunii de medic fără limită de vârstă întrucât,
prin natura profesiei, medicul fiind în contact direct cu pacientul, trebuie să
existe o garanţie prin aprobări date de organele abilitate în vederea continuării
activităţii atât în sectorul public cât şi în cel privat.

Supus la vot, proiectul de lege a primit aviz nefavorabil, înregistrându-se
9 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă.

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru
modificarea unor acte normative a fost prezentat de doamna preşedinte
Smaranda Dobrescu.

Domnul deputat Gheorghe Barbu arată că acest proiect de ordonanţă
modifică o serie de legi organice ce au facut obiectul dezbaterii pe fond în
comisie şi că ar fi fost necesar ca investirea pe fond să se adreseze şi Comisiei
pentru muncă şi protecţie socială.

În urma analizării pe articole, membrii comisiei au acordat un aviz
favorabil, înregistrându-se 8 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi o abţinere.

Din numărul total al membrilor comisiei (20) a absentat domnul Marian
Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale, domnul deputat Dumitru Buzatu
� grup parlamentar PSD � delegaţie,  domnul deputat Marian Motoc - grup
parlamentar PSD � delegaţie, domnul deputat Virgil Popa - grup parlamentar
PSD � delegaţie şi domnul deputat Kerekes Karoly - grup parlamentar UDMR �
delegaţie.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda Dobrescu Pavel Todoran
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