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Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

SINTEZA
                      lucrărilor Comisiei din zilele de 8 şi 9 octombrie 2002

Comisia şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 8.10.2002 intre orele 13 �
15,30 şi în ziua de 9.10.2002 între orele 9,30 � 12, având următoarea ordine de
zi:

AVIZARE
1. Propunere legislativă privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog,

chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al
Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din sistemul sanitar din România.

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

Propunerea legislativă înscrisă pe ordinea de zi a fost dezbătută în ziua de
8 octombrie 2002. În urma dezbaterilor, aceasta a primit aviz nefavorabil cu 9
voturi pentru şi 4 împotrivă. Propunerea legislativă a fost iniţiată de un număr de
13 parlamentari medici, aparţinând întregului spectru politic.

Pe fondul ineficienţei alocării resurselor în sistemul asigurărilor sociale de
sănătate, iniţiatorii în loc să propună măsuri de eficientizare a managementului
sanitar şi al îmbunătăţirii serviciilor medicale, propun ca şi cabinete private de
analiză să poată contracta personal şi direct cu Casa de Asigurări de Sănătate
fără a putea fi selecţionate  prin furnizorii de servicii medicale ambulatorii de
specialitate. În condiţiile în care asistenţii medicali � personal medical � nu intră
în sistemul de asigurări, deputaţii din Comisia pentru muncă şi protecţie socială
consideră că banii publici proveniţi din asigurări nu pot fi acordaţi unor cabinete
private, decât prin intermediul ordonatorilor de credite din sistemul public.

În ziua de 9 octombrie 2002 a fost studiat, individual, proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2002 pentru
modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, întrucăt el aduce
o serie de modificări la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2002, act ce
completează Legea nr.416/2001.

Din numărul total al membrilor comisiei (20) a absentat domnul Marian
Sârbu � ministrul muncii şi solidarităţii sociale.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda Dobrescu Pavel Todoran
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