Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 28/217/ 2 iunie 2003

BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR,

Vă înaintăm , alăturat, raportul la proiectul de Lege pentru
modificarea art.9 din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de
medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din
România , republicată ( PL nr.553/2002).
La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele primite de la
Comisia juridică, de discplină şi imunităţi, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială, Consiliul Legislativ, precum şi punctul de vedere al Guvernului
nr.3937/MRP din 31.07.2002.
În raport de obiectul şi conţinutul său, prezentul proiect de lege face
parte din categoria legilor organice.

PREŞEDINTE,
DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM

SECRETAR,
DEP.DR.ANA FLOREA

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 28/217/ 2 iunie 2003

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.9 din Legea nr.74/1995 privind
exercitarea profesiunii de medic, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, republicată
1. Cu adresa nr.553 din 5 noiembrie 2002, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată cu dezbaterea şi
avizarea în fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea art.9 din Legea nr.74/1995 privind
exercitarea profesiunii de medic, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, republicată ( PL
nr.553/2002) .
La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele primite de la Comisia juridică, de discplină şi imunităţi,
Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Consiliul Legislativ, precum şi punctul de vedere al Guvernului nr.3937/MRP din
31.07.2002.
Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.9 din Legea nr.74/1995 privind exercitarea
profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România , propunându-se ca medicii
care au fost deţinuţi sau internaţi din motive politice să îşi poată desfăşura activitatea profesională, la cerere, peste limită de
vârstă, de pensionare prevăzută de Legea nr.192/2000 de modificare şi completare a art.9 din Legea nr.74/1995

care este de 65 de ani pentru femei şi 70 de ani pentru bărbaţi. Este vorba de un act reparatoriu, cu caracter moral şi de o
importantă contribuţie la buna desfăşurare a procesului de democratizare în societatea românească.
Faţă de cele prezentate mai sus, comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi aprobare proiectul de
lege cu amendamentele care fac obiectul raportului.
2.
Prin obiectul său de reglementare - modificarea unei legi organice, respectiv a Legii nr.74/1995 – proiectul de
lege se înscrie şi el în categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.74 alin.(1) din Constituţia României.
3.
La lucrările comisiei din ziua de 28.05.2003 , din totalul de 14 membri, au fost prezenţi 13 deputaţi .
Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate.
I.

Amendamente admise

În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie propune adoptarea propunerii legislative cu următorul
amendament:
Nr.
crt.

Textul iniţial

Text propus de Comisie
( autorul amendamentului )

0.
1.

1.

2.

Titlul legii
“ 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 “

Motivarea
propunerii
amendamentelor
3.

Se propune ca titlul legii să se
reformuleze după cum urmează:
“Lege pentru modificarea alin.(6) al
Pentru ca titlul să reflecte
art.9 din Legea nr.74/1995 privind corect cuprinsul legii, ca
exercitarea
profesiunii
de
medic, urmare
a
modificările
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea propuse.
Colegiului Medicilor din România ,
republicată .”

0.

1.

2.

3.

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) şi doamna
dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al
Minorităţilor Naţionale) .
2.

Articol unic
“Articol unic. – Art.9 din Legea
nr.74/1995
privind
exercitarea
profesiunii de medic, înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Colegiului
Medicilor din România , republicată în
Monitorul Oficial al României , Partea I,
nr.650 din 12 decembrie 2000, cu
modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi se completează după cum
urmează: “

3.

Ca urmare a modificărilor
Se propune ca articolul unic să se
propuse.
reformuleze după cum urmează:
“Articol unic. – Alineatul (6) al
articolului 9 din Legea nr.74/1995 privind
exercitarea
profesiunii
de
medic,
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Colegiului Medicilor din România ,
republicată în Monitorul Oficial al
României , Partea I, nr.650 din 12
decembrie 2000, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi va
avea următorul cuprins : “

Se propune să se elimine.
Art.9 alin.(1)
“Art.9. – (1) Medicii au dreptul la
pensie pentru munca depusă şi limită
Autor: doamna dep.dr.Ana Florea
de vârstă la împlinirea vârstei de 60
(Grupul Parlamentar al Minorităţilor
de ani femeile şi 65 de ani bărbaţii.”
Naţionale) .

3

Textul nu este corelat cu
prevederile cuprinse în
Legea privind sistemul
public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale
nr.19/2000.

0.
4.

1.

2.

Se propune să se elimine.
Art.9 alin.(2)
“(2) Academicienii, profesorii,
doctorii în medicină, conferenţiarii
universitari şi cercetătorii ştiinţifici
gradul I şi II pot continua, la cerere,
Autor:
dl.dep.dr.Ludovic
activitatea până la vârsta de 65 de ani
(Grupul Parlamentar al PRM) .
femeile şi 70 de ani bărbaţii.”

3.
Textul
se
regăseşte,
parţial, la art.9 alin.(1) şi (2)
din Legea nr.74/1995, după
cum a fost modificată.
Abiţei

Acest text se regăseşte la
art.9 alin.(4) din Legea
nr.74/1995,
iar
prin
eliminarea prevederilor de la
alin.(1) şi (2) din proiectul
de lege, textul a rămas fără
obiect.

5.

Se propune să se elimine.
Art.9 alin.(3)
“(3) Persoanele care au depăşit
Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
vârstele prevăzute la alin.(1) şi (2) pot
exercita profesia de medic, fără limită (Grupul Parlamentar al PRM) şi doamna
dep.Iulia Pataki (Grupul Parlamentar al
de vârstă, numai în sector privat.”
UDMR) .

6.

Se propune să se elimine.
Aceste
prevederi
se
Art.9 alin.(4)
regăsesc la art.9 alin.(3) din
“(4) Persoanele menţionate la
Legea nr.74/1995.
alin.(1) şi alin.(2) pot cere pensionarea
la vârsta de 60 de ani bărbaţii şi 55 de
ani femeile, dacă este îndeplinită
Autor: dl.dep.farm.Ion Burnei (Grupul
condiţia de vechime în muncă,
precum şi celelalte condiţii prevăzute Parlamentar al PSD ) .
de legislaţia de asigurări sociale de
stat. “

4

0.
7.

8.

1.

2.

Se propune să se elimine.
Art.9 alin.(5)
“(5) Medicii din reţeaua sanitară de
stat, care au împlinit vârstele de
pensionare prevăzute la alin.(1) şi (2) ,
nu pot deţine funcţii administrative de
Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
conducere : director în Ministerul
Sănătăţii şi Familiei , director al (Grupul Parlamentar al PRM) şi doamna
direcţiei sanitare, director de spital, dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al
inclusiv cele clinice şi de la institute de Minorităţilor Naţionale) .
cercetare.”

Art.9 alin.(6)
“(6) Medicii deţinuţi sau internaţi din
motive politice, aflaţi în situaţiile
prevăzute la art.1 alin.(1) şi (2) din
Decretul-Lege nr.118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6
martie 1945, precum şi celor deportate
în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat,
cu
modificările
şi
completările ulterioare,pot fi menţinuţi,
la cerere, în activitatea profesională,

Se propune ca alin.(6) să se
reformuleze după cum urmează:
“(6) Medicii deţinuţi sau internaţi din
motive politice, aflaţi în situaţiile
prevăzute la art.1 alin.(1) şi (2) din
Decretul-Lege nr.118/1990
privind
acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6
martie 1945, precum şi celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificările şi completările
ulterioare,pot fi menţinuţi, la cerere, în
activitatea
profesională,
pe
baza

5

3.
Reglementarea propusă nu
ţine seama de specificul
activităţilor desfăşurate în
aceste unităţi sanitare şi sunt
discriminatorii.

Pentru corelare cu Legea
nr.74/1995 , modificată prin
Legea nr.192/2000 şi cu
Legea privind sistemul
public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale
nr.19/2000 .

0.

1.

2.

până la împlinirea vârstei de 65 de ani
femeile şi 70 de ani bărbaţii. Aceste
prevederi se aplică şi medicilor care, din
motive politice, au fost obligaţi să îşi
întrerupă studiile o anumită perioadă,
obţinându-şi licenţa cu întârziere, ori
celor care au fost împiedicaţi să îşi reia
activitatea profesională.”

certificatului anual de sănătate, până la
împlinirea vârstei de 65 de ani femeile şi
70 de ani bărbaţii .Menţinerea în
activitate după împlinirea acestor
vârste se face numai cu acordul
angajatorului şi al Colegiului Medicilor
din România . Aceste prevederi se aplică
şi medicilor care, din motive politice, au
fost obligaţi să îşi întrerupă studiile o
anumită perioadă,
obţinându-şi licenţa
cu întârziere, ori celor care au fost
împiedicaţi să îşi reia activitatea
profesională.”
Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) ,
dl.dep.dr.Ovidiu
Brînzan
(Grupul
Parlamentar al PSD ) , doamna dep.dr.Ana
Florea
(Grupul
Parlamentar
al
Minorităţilor Naţionale) , doamna
dep.Constanţa Popa (Grupul Parlamentar
al PRM) şi dl.dep.dr.Ludovic Abiţei
(Grupul Parlamentar al PRM) .
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3.

0.

1.

8.

Art.9 alin.(7)
“(7) Cei care au depăşit vârstele
prevăzute la alin.(6) pot exercita
profesia de medic, fără limită de
vârstă, numai în sectorul privat.”

2.
Se propune să se elimine.

3.
Textul a rămas fără obiect.

În cursul dezbaterilor nu au fost înregistrate amendamente respinse.
Comisia a propus aprobarea proiectului de lege, în unanimitate.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM

DEP.DR.ANA FLOREA
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