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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

PROCES  VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 25 şi 26 martie 2003

În ziua de 25 martie 2003 la lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi,
lipsind domnul deputat Marian Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale.

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

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
FOND

1. Propunere legislativă privind reevaluarea drepturilor salariale ale cadrelor
didactice din învăţământul superior şi din institutele de cercetare � P.L.
nr.515/2002

2. Propunere legislativă pentru menţinerea în activitate a medicilor de familie
stabiliţi în mediul rural şi după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere �
P.L. nr.521/2002

AVIZARE
3. Proiect de Lege privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României

� P.L. nr.202/2003
Propunerea legislativă pentru menţinerea în activitate a medicilor de

familie stabiliţi în mediul rural şi după împlinirea vârstei de pensionare, la
cerere, în urma dezbaterilor a fost respinsă cu 11 voturi pentru şi 1 impotrivă,
întrucât se consideră potrivit a se modifica art.9 al Legii nr.74/1995 privind
exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Colegiului Medicilor din România, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, articol în care sunt prevăzute condiţiile în care, anumite categorii de
medici, pot rămâne în activitate şi după împlinirea vârstei de pensionare.

Proiectul de Lege privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al
României a fost prezentat de doamna preşedinte Smaranda Dobrescu. Domnia
sa arata că este oportună adoptarea acestui proiect de lege întrucât prin acesta se
asigură stabilitatea acestei categorii de personal şi promovarea lui pe criterii
profesionale şi de competenţă având în vedere atribuţiile specifice, importanţa
şi rolul lor în cadrul administraţiei de stat. În condiţiile integrării în NATO şi
Uniunea Europeană, activitatea diplomatică şi consulară capătă valenţe noi,
impune obligaţii şi răspunderi sporite, ceea ce face necesară elaborarea unor
norme cât mai complete.
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În urma dezbaterilor pe articole, proiectul de lege a fost avizat favorabil,
cu 11 voturi pentru şi un vot împotrivă, cu următoarele amendamente: art.26(1),
art.29, art.41. art.51(1), art.54, art.56 şi art.66 � amendamente propuse de dna
deputat Smaranda Dobrescu şi adoptate cu 11 voturi pentru şi un vot împotrivă.

În ziua de 26 martie 2003 la lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi,
lipsind domnul deputat Marian Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale.

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

A fost dezbătută propunerea legislativă privind reevaluarea drepturilor
salariale ale cadrelor didactice din învăţământul superior şi din institutele de
cercetare.

Doamna preşedinte Smaranda Dobrescu arată că propunerea legislativă
trebuie să fie temeinic fundamentată, luându-se în considerare interesul social,
politica legislativă a statului şi cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor
interne, precum şi ale armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară.
În prezent, salarizarea cadrelor didactice şi a personalului din unităţi de
cercetare � dezvoltare este reglementată prin Legea nr.128/1997 privind Statutul
personalului didactic şi Ordonanţa Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. De asemenea, doamna preşedinte afirmă
că iniţiatorul nu respectă prevederile art.16 din Constituţia României în ceea ce
priveşte faptul că ″cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără
privilegii şi fără discriminări″.

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă cu 10 voturi pentru şi
un vot împotrivă.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
       Smaranda DOBRESCU Pavel Todoran


