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La lucrările comisiei din zilele de 28, 29, 30 și 31  octombrie 2019 

sunt prezenți 17 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi:  

1. Aprobarea nominalizării domnului dep.Liviu Ioan Balint 

pentru funcţia de secretar al Comisiei pentru sănătate şi familie. 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului ( PLx.609/2019). 

3. Audierea domnului conf.univ.dr.Victor Sebastian Costache, 

candidat pentru funcţia de ministru al sănătăţii. 

 

La primul punct al ordinii de zi, domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei,  informează pe cei membrii comisiei de Decizia 

comitetului liderilor grupurilor parlamentare, precum şi de propunerea 

Grupului Parlamentar PRO Europa de nominalizarea domnului deputat 

Liviu Ioan Balint pentru funcţia de secretar al comisiei. 

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, cu unanimitate de 

voturi, această propunere de completare a biroului comisiei. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi 

finanţarea rezidenţiatului (PLx.609/2019). 
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Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009. Astfel, proiectul 

introduce, printre altele, prevederi în sensul ca cifra de şcolarizare pentru 

rezidenţiat pentru anul 2019 să fie aprobată prin hotărâre a Guvernului. 

Această cifră va fi egală cu numărul absolvenţilor de medicină cu 

diplomă de licenţă. Ministerul Finanţelor publice asigură resursele 

financiare necesare şcolarizării prin rezidenţiat la nivelul cifrelor de 

şcolarizare aprobate  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

pentru sănătate şi familie propun Plenului Camerei Deputaţilor, cu 

majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege cu amendamente 

admise  şi respinse. 

 

În ziua de 29 octombrie 2019,  Comisia pentru sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului şi-au 

desfăşurat lucrările, în ședință comună, având pe ordinea zi audiereaa 

domnului conf.univ.dr.Victor Sebastian Costache, candidat pentru funcţia 

de ministru al sănătăţii,  în vederea avizării. 

Lucrările şedinţei comune sunt conduse, de către domnul deputat 

Florin Buicu, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei 

Deputaţilor.  

În urma audierii, cele două comisii hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, acordarea unui aviz favorabil pentru domnul conf.univ.dr.Victor 

Sebastian Costache, candidat la funcţia de ministru al sănătăţii având în 

vedere prezentarea curriculum-ului vitae prin care se evidenţiază 

pregătirea medicală, precum şi a răspunsurilor pertinente la întrebările 

adresate de către membrii celor două comisii. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


