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BIROULUI PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 

 

 

Vă înaintăm raportul asupra proiectului de lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2018 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și 

finanțarea rezidențiatului trimis Comisiei pentru sănătate şi familie spre 

dezbatere,  în fond, în procedură de urgență, cu adresa nr. Plx.504/2018  

din 8 octombrie 2018. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege 

face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Conf.Dr.Florin Buicu 

             

 

                                                   Costică Canacheu 
 

 

 

constanta.popa
Ştampilă nouă
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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie                      Nr. 4c-10/420 / 22 noiembrie 2018 

 
 
 
 

R A P O R T   

asupra  proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.52/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea 

rezidențiatului 

 

 

În temeiul dispoziţiilor art.95 și 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată 

spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de lege 

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2018 

pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 

privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, trimis cu adresa nr. 

Plx.504/2016 din 8 octombrie 2018. 

 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege, în ședința din 3 octombrie 2018. Potrivit dispoziţiilor art. 75 din 

Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională.  

 

     La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 

- avizul favorabil cu observații al Consiliului Legislativ 

(nr.624 din 26.06.2018); 

- punctul de vedere negativ al Ministerului Sănătății 

(SP/7641/04.10.2018); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, știință, 

tineret și sport (4c-11/297 din 16 octombrie 2018); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 

(4c-2/655 din 30.10. 2018); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție 

socială (4c-9/794 din 24 octombrie 2018). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2018 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și 

finanțarea rezidențiatului, în sensul eficientizării concursului de 

rezidențiat prin redistribuirea locurilor/posturilor rămase neocupate la 

finele repartiției concursului de rezidențiat.  

 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa 

legislativă, în şedinţa din 20 noiembrie 2018. La lucrările Comisiei au 

fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 18 membri. La dezbaterile comisiei 

a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, domnul Teodor Simion –consilier la Ministerul 

Sănătății. 

 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  hotărât, 

cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților 

adoptarea proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.52/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului 

(Plx.504/2018), cu amendamentul prezentat în anexă. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare .  

 

  

 

 

              PREŞEDINTE,                                          SECRETAR, 

 

        Conf.Dr.Florin Buicu                   Dr.Vass Levente 
                                             
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Întocmit,  

Dr.Florin Danciu – consilier  parlamentar 



 

 

 

ANEXA 
 

 AMENDAMENTE ADMISE 

 

 

 

Nr. 
crt. Text Ordonanță Text adoptat de Senat 

 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.   Titlul legii 
Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.52/2018 pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 

privind organizarea şi finanţarea 

rezidenţiatului 

 

Titlul legii 

Nemodificat 
 

 

 

 

2.   Articol unic.- Se aprobă 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.52 din 28 iunie 

2018 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2009 privind 

organizarea şi finanţarea 

Nemodificat  
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rezidenţiatului, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I. nr.543 din 29 iunie 2018, 

cu următoarele completări: 

 

3.  Titlul Ordonanței 
Ordonanță de urgență pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 

18/2009 privind organizarea şi 

finanţarea rezidenţiatului 

 

------------------------- Nemodificat 

 

 

4.  Articolul I 

Ordonanţa Guvernului nr. 

18/2009 privind organizarea 

şi finanţarea rezidenţiatului, 

publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea 

I, nr. 601 din 31 august 

2009, aprobată prin Legea 

nr. 103/2012, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum 

urmează: 
 

----------------------- Nemodificat 
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5.   1. La articolul I, înaintea 

punctului 1, se introduce un nou 

punct, cu următorul cuprins: 

  „- Articolul 12 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

Art.12.- (1) Rezidenții efectuează 

pregătirea de specialitate în unități 

sanitare acreditate, inclusiv în 

cabinete medicale individuale de 

medicină de familie, precum și în 

unități sanitare ale ministerelor cu 

rețea sanitară proprie. 

 

 

 

 

 

 

  (2) Unitățile de pregătire se 

nominalizează de Ministerul 

Sănătății, în baza propunerilor 

instituțiilor de învățământ superior 

publice acreditate care au facultăți 

de medicină, medicină dentară și 

Nemodificat 

 

 

Nemodificat 

 

 

Art.12.- (1) Rezidenții 

efectuează pregătirea de 

specialitate în unități sanitare 

acreditate, inclusiv în cabinete 

medicale individuale de 

medicină de familie, precum și 

în unități sanitare ale 

ministerelor cu rețea sanitară 

proprie sau în unități sanitare 

aflate în administrarea 

unităților publice locale.  
(Vass Levente – Deputat UDMR) 

 

Nemodificat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propune aceasta 

modificare în scopul 

lărgirii bazei unităților 

medicale care pot efectua 

pregătirea rezidenților. 
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farmacie și în funcție de 

capacitățile de pregătire ale 

acestora.” 

 

6.  1. Articolul 181 se modifică şi 

va avea următorul cuprins:  

Articolul 181 

(1) Prin excepţie de la 

prevederile art. 16 şi 18, în 

cazul în care la finele 

repartiţiei candidaţilor 

promovaţi la concursul de 

rezidenţiat rămân 

locuri/posturi de rezident 

neocupate, Ministerul 

Sănătăţii poate organiza 

redistribuirea, la cerere, a 

candidaţilor care la concursul 

de rezidenţiat din sesiunea 

precedentă au fost declaraţi 

respinşi, deşi au obţinut 

punctajul minim de promovare 

stabilit de metodologia de 

concurs, aprobată prin ordinul 

comun al ministrului sănătăţii 

  
 

---------------- 

  
Nemodificat 
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şi al ministrului educaţiei 

naţionale, dar s-au clasat în 

afara numărului de 

locuri/posturi publicat la 

concurs. 

(2) În situaţia în care în 

sesiunea anterioară nu există 

candidaţi cu punctaj de 

promovare sau după 

redistribuirea prevăzută la 

alin. (1) au mai rămas 

locuri/posturi neocupate, 

Ministerul Sănătăţii poate 

organiza, în primul semestru 

al anului următor, o sesiune 

extraordinară a concursului de 

rezidenţiat. 

 

7.  2. După articolul 181 se 

introduce un nou articol, 

articolul 182, cu următorul 

cuprins:  

Articolul 182 

Redistribuirea prevăzută la 

art. 181 alin. (1) se face pe 

--------------- Nemodificat 
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baza Metodologiei privind 

ocuparea prin redistribuire a 

locurilor/posturilor rămase 

libere la sesiunea de 

rezidenţiat pe anul 

universitar în curs, aprobată 

prin ordin al ministrului 

sănătăţii, cu obligaţia 

respectării clasificării 

stabilite la concursul de 

rezidenţiat susţinut iniţial. 

 

8.   2. La articolul I, după punctul 

2, se introduce un nou punct, 

pct.3, cu următorul cuprins: 

 „3. În tot cuprinsul 

Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 

privind organizarea şi finanţarea 

rezidenţiatului, aprobată prin 

Legea nr.103/2012, cu 

modificările și completările 

ulterioare, sintagma 

„universitățile de medicină și 

farmacie” se înlocuiește cu 

sintagma „instituțiile de 

Nemodificat 
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învățământ superior publice 

acreditate care au facultăți de 

medicină, medicină dentară și 

farmacie” și sintagma „Centrul 

Național de Perfecționare în 

Domeniul Sanitar București” se 

înlocuiește cu sintagma 

„Ministerul Sănătății”.” 
 

9.  Articolul II 

Dispoziţiile art. 181 alin. (1) 

din Ordonanţa Guvernului 

nr. 18/2009 privind 

organizarea şi finanţarea 

rezidenţiatului, aprobată prin 

Legea nr. 103/2012, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, astfel cum a fost 

modificată şi completată 

prin prezenta ordonanţă de 

urgenţă, sunt aplicabile şi 

pentru candidaţii din 

sesiunea noiembrie 2017. 
 

 Nemodificat 
 

 

 
 


