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În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare 
cu proiectul de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.306/2004 privind exercitarea 
profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, 
trimis comisiei cu adresa nr.P.L.X. 202 din 26 mai 2005. 

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială au examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa 
din 7 iunie 2005. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 12 voturi pentru şi 4 voturi 
împotrivă, avizarea negativă a proiectului de lege, din următoarele considerente: 
- conform prevederilor art.16 din Legea nr.306/2004, medicii pot să-şi continue activitatea 

şi după pensionare în sectorul privat, iar medicii de familie din mediul rural pot să-şi 
continue activitatea în sectorul de stat, la cerere, cu avizul anual eliberat de Ministerul 
Sănătăţii şi Colegiul medicilor. 

- nu există nici un studiu sau o cercetare în domeniu care să evidenţieze faptul că medicina 
de familie este mai puţin solicitantă pentru medicul care o practică, decât alte specialităţi 
medicale practicate în spital. 

- a acorda posbilitatea ca, la cerere, să se lucreze până la 65 de ani pentru toate specialităţile 
din medicină, ar însemna blocarea pe încă 5 ani a multor posturi de medic de familie şi 
medic specialist, ceea ce ar conduce la imposibilitatea tinerilor absolvenţi de a-şi găsi un 
loc de muncă. În plus, generaţiile de medici cu vârste apropiate de vârsta de pensionare au 
puţine cunoştinţe, sau chiar deloc, în domeniul informaticii. Ca atare, este nevoie de 
personal medical care să facă faţă cerinţelor modernizării tehnicii. 
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