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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 20.03.2012 între orele 14,00-19,00, în ziua de  21.03.2012 

între orele 9,00-16,00 şi în ziua de 22.03.2012 între orele 9,00 – 

12,00, având următoarea ordine zi:              

1. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea 

şi funcţionarea rezidenţiatului (PLx.541/2009). 

2. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului (PLx.202/2011). 

 



La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au 

procedat la dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea 

şi funcţionarea rezidenţiatului (PLx.541/2009). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare organizarea şi 

finanţarea rezidenţiatului, înlocuind actuala reglementare în 

domeniu, respectiv Ordonanţa Guvernului nr.12/2008 privind 

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.179/2008, pentru care se propune 

abrogarea. 

Prin prezentul proiect se preconizează un nou cadru legal în 

domeniu, fiind redefinit rezidenţiatul pe post şi stabilindu-se 

criterii şi obiective precise. Totodată, se introduc noi dispoziţii 

privind formarea în specialitatea medicină de familie a 

absolvenţilor licenţiaţi în medicină, începând cu sesiune de 

rezidenţiat 2010, se reglementează situaţiile de încetare a calităţii 

de rezident şi se creează posibilitatea pregătirii profesionale în 

vederea obţinerii dreptului de liberă practică pentru absolvenţii de 

medicină. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi (9 voturi pentru), întocmirea unui 

raport de adoptare, cu amendamente, în forma înaintată de Guvern. 
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La punctul doi al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat 

la dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului (PL.x202/2011). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 

organizarea şi funcţionarea rezidenţiatului, urmărind acordarea 

dreptului de practică limitată absolvenţilor cu diplomă de licenţă ai 

facultăţii de medicină, începând cu promoţia 2005, care nu au 

promovat examenul de rezidenţiat. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi (9 voturi pentru), întocmirea unui 

raport de adoptare, cu amendamente, în forma înaintată de Guvern. 

 

La lucrările comisiei din ziua de 20.03.2012 au fost prezenţi 

9 deputaţi după cum urmează : dna.dep. Dobre Elena Cristina, 

dl.dep.Iosif Ştefan Drăgulescu find înlocuit de dl.dep.Teodor 

Marius Spînu  , dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie, dl.dep.Gabriel-Dan 

Gospodaru, dl.dep.Petru Movilă fiind înlocuit de dna dep.Raluca 

Turcan  , dl.dep.Gheorghe Albu fiind înlocuit de dna. 

Dep.Brînduşa Novac, dna.dep. Monica Maria Iacob Ridzi fiind 

înlocuită de dl.dep.Samoil Vâlcu ( Grup Parlamentar al PD-L) ,   
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dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), 

dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup Parlamentar al UDMR ), fiind absenţi 

dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep.Ion Burnei  , dna.dep. Sonia-Maria 

Drăghici, dl.dep. Florian Popa , dna.dep. Lucreţia Roşca  ( Grup 

Parlamentar al PSD ) dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu, dna. 

dep.Diana Adriana Tuşa, dl.dep.Cristian Horia ( Grup Parlamentar 

al PNL) , iar în zilele de 21.03.2012 şi 22.03.2012 au fost prezenţi 

7 deputaţi după cum urmează : dna.dep. Dobre Elena Cristina, 

dl.dep.Iosif Ştefan Drăgulescu , dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie, 

dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru, dl.dep.Petru Movilă  ( Grup 

Parlamentar al PD-L) ,   dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup Parlamentar 

al UDMR ), fiind absenţi dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep.Ion 

Burnei  , dna.dep. Sonia-Maria Drăghici, dl.dep. Florian Popa , 

dna.dep. Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD ) dna.dep. 

Graţiela Leocadia Gavrilescu, dna. dep.Diana Adriana Tuşa, 

dl.dep.Cristian Horia ( Grup Parlamentar al PNL) , 

dl.dep.Gheorghe Albu, dna.dep. Monica Maria Iacob Ridzi ( Grup 

Parlamentar al PD-L). 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 

CRISTINA DOBRE 
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