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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 septembrie 2002 

 

Comisia, în prezenţa d-nei Daniela Bartoş, ministrul sănătăţii şi familiei, a 

luat în dezbatere proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.64/2002 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi 

activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar. Prin ordonanţa amintită se 

reglementează taxele care pot fi percepute de la candidaţii care participă la 

examenul de rezidenţiat, modul de stabilire a cuantumului acestora, modalităţile 

de încasare şi gestionare, precum şi natura cheltuielilor ce se pot efectua din 

aceste sume. Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

În continuarea lucrărilor, Comisia a luat în dezbatere şi avizare, 

propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.74/1995, republicată, privind 

exercitarea profesiunii de medic, organizarea şi funcţionarea Colegiului 

Medicilor din România. Cu 15 voturi împotrivă şi trei abţineri, Comisia a hotărât 

eliberarea unui aviz negativ asupra proiectului de lege mai sus menţionat. 

Comisia consideră că art.9 (6) din Legea nr.74/1995, republicată, oferă soluţia 

corespunzătoare pentru funcţionarea medicilor deţinuţi sau internaţi din motive 
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politice. Medicii care au depăşit vârstele prevăzute la art.9 (1) şi (2), pot profesa 

în continuare, la cerere, cu autorizaţie de liberă practică. 

Comisia, cu 13 voturi pentru şi o abţinere, a avizat favorabil raportul 

asupra propunerii legislative privind înfiinţarea unor burse de consiliu local 

pentru asigurarea învăţământului preşcolar şi primar din mediul rural cu 

personal calificat. În esenţă, propunerea legislativă vizează acordarea de burse 

de studiu unor tineri din localităţile de domiciliu din mediul rural, care după 

terminarea studiilor, vor reveni să lucreze într-o unitate de învăţământ de pe raza 

comunei respective. 

La proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.290/2002 

privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din 

domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu Şişeşti, s-a dezbătut preraportul şi 

s-au formulat amendamente în vederea întocmirii raportului. Comisia a aprobat 

în unanimitate propunerile privind amendamentele aduse pentru modificarea 

Anexei nr.1 şi Anexei nr.6 din Legea nr.290/2002. S-a hotărât întocmirea 

raportului şi înaintatea acestuia Biroului Permanent.  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.65/2002 

privind Statutul personalului de cercertare-dezvoltare se va dezbate împreună cu 

proiectul de Lege privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.  În 

vederea dezbaterii s-a întocmit preraportul comparativ a celor două acte 

normative, urmând ca acestea, în prezenţa reprezentanţilor Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării, să fie dezbătute în următoarea şedinţă a Comisiei. 

În continuarea lucrărilor au fost stabilite subcomisii de lucru pentru 

analiza unor proiecte de lege aflate în portofoliul Comisiei. Subcomisiile vor 

întocmi prerapoarte care vor fi prezentate membrilor Comisiei într-o şedinţă 

viitoare. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei 25, au absentat 4 deputaţi, după 

cum urmează: 

- Asztalos Ferenc - Grupul Parlamentar al UDMR 

- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Georgiu Gingăraş - Grupul Parlamentar al PSD 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 


