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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 1 februarie 2010 

Nr. 27/578 
 
 

 
 

AVIZ 
Asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
rezidenţiatului 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, 

pentru dezbatere şi avizare, prin adresa nr. PLx 541 din 2 noiembrie 

2009, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.18/2009 privind organizarea şi funcţionarea rezidenţiatului.   

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au 

examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 27 ianuarie 

2010. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 

amendamentul, redat în Anexa la prezentul aviz. 
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A N E X A 

 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

 
1 

Art.13.alin.(3) 
(3) Începând cu anul III de 
pregătire în specialitate, 
rezidenţii sunt incluşi în linia de 
gardă, în afara programului 
normal de lucru, pe răspunderea 
şi sub supravegherea medicului 
titular de gardă care deţine 
calitatea de îndrumător sau 
responsabil de formare, după 
caz. 
 

Art.13.alin.(3) 
(3) Începând cu anul I de 
pregătire în specialitate, 
rezidenţii sunt incluşi în linia de 
gardă, în afara programului 
normal de lucru, pe răspunderea 
şi sub supravegherea medicului 
titular de gardă care deţine 
calitatea de îndrumător sau 
responsabil de formare, după 
caz. 
Autor amendament: domnul 
deputat Cornel Ghiţă 
 

Pentru a veni în 
sprijinul rezidenţilor, 
cu acordarea 
posibilităţii de a lucra 
efectiv şi a fi 
remuneraţi pentru 
munca efectuată. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 

 Victor Paul DOBRE    Karoly KEREKES 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Elena MESAROŞ, consilier parlamentar 

Întocmit, 
Decebal Stănescu, expert parlamentar 
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