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Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.18/2009 privind organizarea 
şi finanţarea rezidenţiatului 

 
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.18/2009 
privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, trimis cu adresa nr. PL-x 222 din 29 aprilie 2020, 
înregistrat cu nr.4c-13/308 din 4 mai 2020. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua 
de 23 aprilie 2020, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, 
republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) şi 
(3) din Constituţia României, republicată şi ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței 
nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu 
modificările și completările ulterioare, în vederea clarificării cadrului normativ privitor la etnicii români 
care promovează examenul de rezidențiat și funcționează ca medici rezidenți în România, pentru 
prevenirea situațiilor de discriminare a medicilor rezidenți etnici români, dar care nu sunt cetățeni români, 
în raport cu colegii lor, medici rezidenți cetățeni români, astfel cum rezultă din Expunerea de motive. 

Potrivit prevederilor art.61 și 129 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa 
legislativă în şedinţa desfășurată în sistem mixt din 25 martie 2021. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, avizul 
favorabil al Consiliului Economic și Social, transmis prin adresa cu nr.979 din 18 februarie 2020 şi 
avizul favorabil cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ, înregistrat cu nr.168 din 5 martie 
2020. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi de către Biroul permanent.  

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