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AVIZ 
 

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.87/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 
privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative privind unele măsuri din domeniul sănătăţii  
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, cu 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.87/2022 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi 
finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind unele măsuri din domeniul sănătăţii, trimis cu  adresa  nr. PL x 500 din 27 septembrie 
2022 și înregistrat cu nr. 4c-13/766  din 27 septembrie 2022. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 19 septembrie 2022.    
Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă cu avizul nr. 699 din 21 

iunie 2022. 
Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 8 
noiembrie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare potrivit expunerii de motive, 
reducerea deficitului de personal medical în spitalele publice şi menţinerea în sistemul 
medical a rezidenţilor implicaţi în gestionarea pandemieide COVID-19. Astfel, medicii 
rezidenţi care nu s-au prezentat la examenul de specialist pot fi încadraţi cu contract 
individual de muncă pe durată determinată de maxim un an de la finalizarea stagiului de 
pregătire, în funcţia de medic. Salarizarea va fi corespunzătoare ultimului an de pregătire. 
Aceşti medici rezidenţi pot fi încadraţi în unităţi sanitare publice care înregistrează deficit de 
personal şi pot profesa sub îndrumarea unui medic cu drept de liberă practică în 
specialitatea respectivă. De asemenea, actul normativ clarifică situaţia rezidenţilor care pe 
perioada stării de urgenţă/stării de alertă ca efect al pandemiei COVID-19 au fost detaşaţi în 
alte unităţi sanitare şi au întrerupt modulele de pregătire în care se aflau la momentul 
respectiv. Astfel, a fost introdusă procedura de modificare/adaptare a curriculumului de 
pregătire până la finalizarea duratei de pregătire. Acestor persoane li se va permite accesul 
pentru susţinerea examenului de specialist şi, ulterior, obţinerea dreptului de liberă practică 
în specialitate. O altă modificare are în vedere creşterea calităţii pregătirii rezidenţilor de la 
domeniul medicină dentară şi domeniul farmacie prin reducerea supraaglomerării unităţilor 
de pregătire şi corelarea numărului de rezidenţi cunumărul de profesori/îndrumători de 
formare. Alte prevederi ale proiectului vizează reglementarea mai clară a situaţiilor privind 
schimbarea specialităţii pentru rezidenţii pe loc care, din motive obiective, nu pot efectua 
specialitatea aleasă în urma concursului de rezidenţiat. Actul normativ prevede şi 
reglementarea separată a modalităţii de susţinere a examenului de specialist în specialităţile 
de anestezie şi terapie intensivă şi medicină de urgenţă. Examenul se organizează potrivit 
metodologiei specifice, aprobate prin Ordin al ministrului sănătăţii. De asemenea, va fi 
introdus formatul electronic al Caietului de monitorizare a pregătirii în rezidenţiat, măsură 
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care urmăreşte creşterea capacităţii de urmărire a pregătirii rezidenţilor şi a gradului de 
digitalizare. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive și avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.87/2022 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind unele măsuri din domeniul 
sănătăţii. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege  face parte din 
categoria legilor ordinare.  
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