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A V I Z
 asupra proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.74/1995,
republicată, privind exercitarea profesiunii de medic, organizarea

şi funcţionareaColegiului Medicilor din România.

                     În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a fost sesizată, spre dezbatere
şi avizare, cu proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.74/1995, republicată,
privind exercitarea profesiunii de medic, organizarea şi funcţionarea Colegiului
Medicilor din România, trimis cu adresa nr.228 din 5 noiembrie 2002, înregistrată sub
nr.31/953 din 5 noiembrie 2002.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din 19 noiembrie
2002 şi a constatat următoarele:

-           această iniţiativă legislativă, adoptată de Camera Deputaţilor la
23 septembrie 2002,  a fost respinsă de Senat în şedinţa din 17 octombrie 2002;

-       potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, proiectul
de lege a fost restituit Camerei Deputaţilor pentru o nouă dezbatere;

- la adoptarea soluţiei de respingere, Senatul a avut în vedere că
reglementările cuprinse în această iniţiativă legislativă, privind modificarea alin. 6 al
art. 9 din Legea nr. 74/1995, se regăsesc în modificările aduse prin 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 (nr.553/2002), adoptat de Senat la 17 octombrie 2002.

Faţă de aceste considerente, membrii Comisiei juridice au hotărât, cu
majoritate de voturi, să propună respingerea proiectului de Lege privind modificarea
Legii nr.74/1995, republicată, privind exercitarea profesiunii de medic, organizarea şi
funcţionarea Colegiului Medicilor din România, ca rămas fără obiect.

În raport de obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi
organice, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.
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