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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

  
Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 

 

 Comisia pentru sănătate şi 

familie 

 

Nr. 4c-9/292  Nr. 4c-10/145 

 
Bucureşti, 19 mai 2021 

 
 
 

Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun de înlocuire asupra 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.74/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi 

pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, retrimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 

pentru sănătate şi familie în vederea reexaminării şi depunerii unui nou 

raport, cu adresa nr. PLx 23/2020 din 31 martie 2021. 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 

 

Oana Silvia Țoiu         dr.Nelu Tătaru 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 

 

 Comisia pentru sănătate şi 

familie 

 

Nr. 4c-9/292  Nr. 4c-10/145 

 
Bucureşti, 19 mai 2021 

 
 
 

RAPORT COMUN DE ÎNLOCUIRE  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii 

 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2019 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii a fost retrimis 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi 

familie, prin adresa nr.PLx 23/2020 din 31 martie 2021, în vederea 

reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 

Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comun depus 

anterior cu nr. 4c-9/214, respectiv 4c-10/129 în data de 26 mai 2020. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2019 prin care se creează 

cadrul legal pentru ca rezidenţii să poată beneficia de pregătirea în 

rezidenţiat şi în cadrul unităţilor medico-militare care, deşi au personal 

cristina.bologan
New Stamp



 
3 

încadrat care îndeplineşte condiţiile pentru a fi desemnaţi coordonatori, nu 

pot efectua pregătirea în rezidenţiat deoarece sunt încadraţi în instituţiile 

de învăţământ superior particulare acreditate şi nu în centre universitare.  

 

La întocmirea prezentului raport comun de înlocuire, Comisiile au 

avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.999/11.12.2019) 

• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale (nr.4c-6/60/26.02.2020) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport (nr.4c-11/56/25.02.2020). 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat ca urmare a depăşirii 

termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 

României, republicată, în data de 10 februarie 2020. 

 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au reluat 

dezbaterile asupra proiectului de lege în şedinţa din 20 aprilie 2021 şi au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege cu 

amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul 

raport. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa toţi cei 21 de deputaţi, 

membri ai comisiei. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, dl Vass Levente – Secretar de Stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii. 

 

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au reluat dezbaterile 

asupra proiectului de lege în şedinţa din 18 mai 2021 şi au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege cu 

amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul 

raport. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa toţi cei 25 de deputaţi, 

membri ai comisiei. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, dl Vass Levente – Secretar de Stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii. 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a75
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Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.91 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun Plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în 

anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Oana Silvia Țoiu 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

dr. Nelu Tătaru 

SECRETAR, 

Eugen Neață 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR, 

Liviu Ioan Balint 

 

Întocmit, 

Șef birou Lidia Vlădescu 
 

Şef birou Cristina Bologan 
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ANEXA 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma dezbaterilor, Comisiile au hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

ordonanţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

1.   

__ 

 

__ 

 

Titlul legii 

 

Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 74/2019 

pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 18/2009 

privind organizarea şi 

finanţarea rezidenţiatului, 

precum şi pentru 

completarea Legii 

nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul 

sănătăţii 

 

 

Nemodificat  

 

2.   

__ 

 

__ 

 

Articol unic. – Se aprobă 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 74 din 10 

decembrie 2019 pentru 

modificarea şi 

completarea Ordonanţei 

 

Articol unic. – Se aprobă 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 74 din 10 

decembrie 2019 pentru 

modificarea şi 

completarea Ordonanţei 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

ordonanţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

Guvernului nr. 18/2009 

privind organizarea şi 

finanţarea rezidenţiatului, 

precum şi pentru 

completarea Legii 

nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul 

sănătăţii, publicată în 

Monitorul Oficial al 

României, Partea I, 

nr.997 din 11 decembrie 

2019. 

 

Guvernului nr. 18/2009 

privind organizarea şi 

finanţarea rezidenţiatului, 

precum şi pentru 

completarea Legii 

nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul 

sănătăţii, publicată în 

Monitorul Oficial al 

României, Partea I, 

nr.997 din 11 decembrie 

2019, cu următoarele 

modificări şi 

completări: 

 

Autori: membrii comisiilor 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru 

respectarea 

exigențelor 

impuse de 

normele de 

tehnică legislativă. 

3.   

__ 

 

Titlul ordonanţei 

 

Ordonanţă de urgenţă 

pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 18/2009 

privind organizarea şi 

finanţarea rezidenţiatului, 

precum şi pentru 

completarea Legii nr. 

95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii 

 

 

 

__ 

 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

ordonanţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

4.   

__ 

 

Art.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  

 

5.   

Art.2 alin.(3) 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Cifra de şcolarizare 

pentru rezidenţiat este cel 

puţin egală cu numărul de 

locuri reprezentând totalul 

absolvenţilor de medicină, 

medicină dentară şi 

farmacie cu diplomă de 

 

__ 

 

__ 

 

1. La articolul I, 

înaintea punctului 1 se 

introduc două noi 

puncte, cu următorul 

cuprins: 

«- La articolul 2, alineatul 

(3) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

“(3) Cifra de şcolarizare 

pentru rezidenţiat este cel 

puţin egală cu numărul de 

locuri reprezentând totalul 

absolvenţilor de medicină, 

medicină dentară şi 

farmacie cu diplomă de 

 

Pentru 

respectarea 

exigențelor 

impuse de 

normele de 

tehnică legislativă. 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

ordonanţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

licenţă din promoţia anului 

în curs, cumulat cu 

numărul de posturi 

conform art. 18, stabilită 

prin ordin al ministrului 

sănătăţii. În cazul în care 

numărul candidaţilor care 

promovează examenul de 

rezidenţiat este mai mare 

decât cifra de şcolarizare 

iniţial anunţată, aceasta 

se va suplimenta până la 

repartiţia candidaţilor, 

astfel încât toţi candidaţii 

promovaţi să poată 

accesa un loc sau un post 

de rezidenţiat. Ministerul 

Finanţelor Publice asigură 

resursele financiare 

necesare şcolarizării prin 

rezidenţiat la nivelul 

cifrelor de şcolarizare 

aprobate. 

licenţă din promoţia anului 

în curs, cumulat cu 

numărul de posturi 

conform art. 18, stabilită 

prin ordin al ministrului 

sănătăţii. În cazul în care 

numărul candidaţilor 

pentru domeniul 

medicină care 

promovează examenul de 

rezidenţiat este mai mare 

decât cifra de şcolarizare 

iniţial anunţată, aceasta 

se poate suplimenta până 

la repartiţia candidaţilor, 

astfel încât toţi candidaţii 

promovaţi să poată 

accesa un loc sau un post 

de rezidenţiat. Ministerul 

Finanţelor asigură 

resursele financiare 

necesare şcolarizării prin 

rezidenţiat la nivelul 

cifrelor de şcolarizare 

aprobate.” 

 

Autori: membrii comisiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere 

contextul în care 

ne aflăm, 

considerăm 

necesar a 

fructifica resursa 

umană disponibilă 

pentru domeniul 

medicină în ceea 

ce privește 

școlarizarea prin 

rezidențiat. 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

ordonanţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

6.   

Art.6 alin. (3) şi (4) 

 

 

 

(3) Prin incompatibilitate, 

în sensul prevăzut la 

alin.(2) lit.d), se înţelege 

situaţia în care un 

rezident, pe parcursul 

pregătirii, susţine un alt 

concurs de rezidenţiat. 

 

 

 

 

 

(4) Rezidentul care se află 

într-o situaţie de 

incompatibilitate are 

obligaţia de a aduce la 

cunoştinţa Ministerului 

Sănătăţii această situaţie, 

în scris, în termen de 15 

zile de la data apariţiei 

acesteia sau, după caz, 

de la data intrării în 

vigoare a prezentei 

ordonanţe. 

 

... 

   

«- La articolul 6, 

alineatele (3) şi (4) se 

modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

“(3) Prin incompatibilitate, 

în sensul prevăzut la 

alin.(2) lit. d), se înţelege 

situaţia în care un 

rezident, pe parcursul 

pregătirii, susţine un 

alt concurs de rezidenţiat, 

în urma căruia este 

confirmat rezident prin 

ordin al ministrului 

sănătății. 

 

(4) Rezidentul care se află 

într-o situaţie de 

incompatibilitate are 

obligaţia de a aduce la 

cunoştinţa Ministerului 

Sănătăţii această situaţie, 

în scris, în termen de 15 

zile de la data 

confirmării calităţii de 

rezident prin  ordinul 

ministrului sănătăţii 

prevăzut la alin.(3).”» 

 

Autori: membrii comisiilor 

 

Pentru 

respectarea 

exigențelor 

impuse de 

normele de 

tehnică legislativă. 

 

Identificându-se 

în fapt situația de 

incompatibilitate a 

rezidentului ca 

fiind perioada în 

care este 

confirmat în două 

specialități care se 

suprapun în timp, 

s-a constatat că 

situația de 

incompatibilitate 

nu rezidă în 

susținerea în sine 

a unui alt concurs 

de rezidențiat. 

Situația de 

incompatibilitate, 

astfel cum reiese 

din înțelesul 

întregului cuprins 

al articolului, 

subzistă pe 

întreaga perioada 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

ordonanţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

în care un 

rezident s-ar afla, 

pe parcursul 

pregătirii, 

confirmat în două 

specialități sau 

forme de 

rezidențiat 

distincte. De 

asemenea, sunt 

rezidenți care 

participă la un 

nou concurs de 

rezidențiat, dar în 

urma acestuia nu 

aleg loc sau post 

într-o nouă 

specialitate. 

 

7.   

Art.9 alin.(1) şi (2) 

 

 

 

Art.9. - (1) Pregătirea în 

rezidenţiat se desfăşoară 

în mod descentralizat, 

regional, la nivelul 

centrelor universitare cu 

facultăţi de medicină, 

medicină dentară şi 

farmacie acreditate, prin 

 

1. La articolul 9, 

alineatul (1) se 

modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

"Art. 9. - (1) Pregătirea în 

rezidenţiat se desfăşoară 

în mod descentralizat, 

regional, la nivelul 

centrelor universitare cu 

facultăţi de medicină, 

medicină dentară şi 

farmacie acreditate, prin 

  

2. La articolul I,  

punctul 1 se modifică şi 

va avea următorul 

cuprins: 

«1. La articolul 9, 

alineatele (1) şi (2) se 

modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

"Art. 9. - (1) Pregătirea în 

rezidenţiat se desfăşoară 

în mod descentralizat, 

regional, la nivelul 

 

Pentru 

respectarea 

exigențelor 

impuse de 

normele de 

tehnică legislativă. 

 

Se propune 

modificarea 

textelor 

referitoare la 

centrele și 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

ordonanţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

departamentele de 

învăţământ 

postuniversitar medical, 

medico-dentar şi 

farmaceutic, inclusiv în 

cabinete medicale 

individuale de medicină de 

familie, precum şi în 

unităţi sanitare ale 

ministerelor cu reţea 

sanitară proprie sau în 

unităţi sanitare aflate în 

administrarea 

unităţilor publice 

locale. 

 

 

 

 

 

 

(2) Instituţiile de 

învăţământ superior cu 

facultăţi de medicină, 

medicină dentară şi 

farmacie acreditate 

propun Ministerului 

Sănătăţii coordonatorii de 

program de rezidenţiat, 

directorii de program, 

precum şi responsabilii de 

formare, inclusiv în 

departamentele de 

învăţământ 

postuniversitar medical, 

medico-dentar şi 

farmaceutic, inclusiv în 

cabinete medicale 

individuale de medicină de 

familie, precum şi în 

unităţi medico-militare 

şi în unităţi sanitare ale 

ministerelor cu reţea 

sanitară proprie sau în 

unităţi sanitare aflate în 

administrarea unităţilor 

publice locale." 

 

centrelor universitare cu 

facultăţi de medicină, 

medicină dentară şi 

farmacie acreditate, prin 

departamentele de 

învăţământ 

postuniversitar medical, 

medico-dentar şi 

farmaceutic, în unităţi 

medico-militare şi în 

unităţi sanitare aflate în 

subordinea Ministerului 

Sănătății, autorităților 

administrației publice 

locale sau ministerelor și 

instituțiilor cu rețea 

sanitară proprie, precum 

și în cabinete medicale 

individuale de medicină de 

familie. 

 

(2) Instituţiile de 

învăţământ superior cu 

facultăţi de medicină, 

medicină dentară şi 

farmacie acreditate 

propun Ministerului 

Sănătăţii coordonatorii de 

program de rezidenţiat, 

directorii de program, 

precum şi responsabilii de 

formare, în unităţi 

instituțiile care 

pot desfășura 

pregătirea în 

rezidențiat pentru 

a le alinia cu 

formularea 

prevăzută de 

Legea nr.95/2006 

privind reforma în 

domeniul 

sănătății. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru unitate de 

terminologie. 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

ordonanţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

cabinete medicale 

individuale de medicină de 

familie, precum şi în 

unităţi sanitare ale 

ministerelor cu reţea 

sanitară proprie sau în 

unităţi sanitare aflate în 

administrarea 

unităţilor publice 

locale. 

 

medico-militare şi în 

unităţi sanitare aflate în 

subordinea Ministerului 

Sănătății, autorităților 

administrației publice 

locale sau ministerelor 

și instituțiilor cu rețea 

sanitară proprie, 

precum și în cabinete 

medicale individuale de 

medicină de familie.”» 
 

Autori: membrii comisiilor 

 

8.   

__ 

 

2. La articolul 9, după 

alineatul (3) se 

introduc patru noi 

alineate, alineatele 

(31)-(34), cu următorul 

cuprins: 

"(31) Coordonatorii de 

program de rezidenţiat 

îndrumă pregătirea în 

rezidenţiat la nivel unitar, 

în mod distinct, pe fiecare 

specialitate atât în cadrul 

unităţilor, cât şi al 

instituţiilor prevăzute la 

alin.(1) şi la art.91 

alin.(1). 

(32) În activitatea de 

 

__ 

 

3. La articolul I punctul 

2, alineatul (33) al 

articolului 9 se 

modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

 

(31) – (32) nemodificate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru 

respectarea 

exigențelor 

impuse de 

normele de 

tehnică legislativă. 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

ordonanţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

pregătire în rezidenţiat, 

coordonatorii de program 

nominalizează 

responsabilii de formare 

pe baza curriculei 

aprobate. 

 

(33) Responsabilul de 

formare trebuie să fie şef 

de secţie, şef de laborator 

sau farmacist-şef. 

 

 

 

 

(34) Responsabilul de 

formare îndrumă medicii 

rezidenţi, medicii dentişti 

rezidenţi şi farmaciştii 

rezidenţi, medicii rezidenţi 

încadraţi în direcţiile de 

sănătate publică judeţene 

şi a municipiului Bucureşti 

pe întreaga durată a 

perioadei de stagiu, 

realizată în secţiile din 

cadrul unităţilor, cât şi al 

instituţiilor prevăzute la 

alin. (1) şi la art. 91 

alin.(1)." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(33) Responsabilul de 

formare trebuie să fie şef 

de secţie, şef de 

laborator, farmacist-şef,  

şef serviciu medical sau 

şef compartiment. 

 
Autori: membrii comisiilor 
 
(34) nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alin.(33) identifică 

responsabilii de 

formare în 

rezidențiat, 

omițând funcțiile 

de șef serviciu 

(anatomie 

patologică, 

medicină legală, 

etc.) şi pe cea de 

şef compartiment. 

Având în vedere 

că este o 

enumerare 

expresă și 

limitativă, 

propunem 

completarea 

textului. 
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Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

ordonanţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

9.   

Art.9 

 

(10) Responsabilii de 

formare din cabinetele 

medicale individuale de 

medicină de familie, 

precum şi din unităţile 

sanitare ale ministerelor 

cu reţea sanitară proprie 

sau în unităţile sanitare 

aflate în administrarea 

unităţilor publice locale 

beneficiază de plata 

indemnizaţiei prin transfer 

de la direcţiile de sănătate 

publică. 

 

 

__ 

 

__ 

 

4. La articolul I, după 

punctul 2 se introduce 

un nou punct, pct.21, 

cu următorul cuprins: 

«21. La articolul 9, 

alineatul (10) se modifică 

şi va avea următorul 

cuprins: 

„(10) Responsabilii de 

formare din unităţile 

medico-militare şi din 

unităţile sanitare aflate 

în subordinea 

Ministerului Sănătății, 

autorităților 

administrației publice 

locale sau ministerelor 

și instituțiilor cu rețea 

sanitară proprie, 

precum și din 

cabinetele medicale 

individuale de medicină 

de familie beneficiază de 

plata indemnizaţiei prin 

transfer de la direcţiile de 

sănătate publică.”» 

 

Autori: membrii comisiilor 

 

 

 

 

Pentru 

respectarea 

exigențelor 

impuse de 

normele de 

tehnică legislativă. 

 

 

 

 

 

 

Pentru unitate de 

terminologie. 



 

 15/24 

Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

ordonanţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

10.   

__ 

 

3. După articolul 9 se 

introduce un nou 

articol, articolul 91, cu 

următorul cuprins: 

"Art. 91. - (1) Pregătirea 

în rezidenţiat se poate 

desfăşura şi în cadrul 

unităţilor sanitare private 

şi în instituţiile de 

învăţământ superior 

particulare acreditate, 

care au în structură 

programe de studii 

universitare de licenţă în 

domeniul medicină, 

medicină dentară, 

farmacie, în condiţiile 

îndeplinirii de către 

acestea a criteriilor şi 

condiţiilor de pregătire în 

rezidenţiat aprobate prin 

ordin al ministrului 

sănătăţii. 

(2) Unităţile şi instituţiile 

prevăzute la alin. (1) 

propun Ministerului 

Sănătăţii coordonatorii de 

program de rezidenţiat, 

directorii de program, 

precum şi responsabilii de 

formare." 

 

__ 

 

Nemodificat  

 



 

 16/24 

Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

ordonanţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

11.   

Art.12 

 

(1) Rezidenţii efectuează 

pregătirea de specialitate 

în unităţi sanitare 

acreditate, inclusiv în 

cabinete medicale 

individuale de medicină de 

familie, precum şi în 

unităţi sanitare ale 

ministerelor cu reţea 

sanitară proprie sau în 

unităţi sanitare aflate în 

administrarea 

unităţilor publice 

locale. 

 

 

__ 

 

__ 

 

5. La articolul I, după 

punctul 3 se introduce 

un nou punct, pct.31, 

cu următorul cuprins: 

«31. La articolul 12, 

alineatul (1) se modifică 

şi va avea următorul 

cuprins: 

„Art.12. - (1) Rezidenţii 

efectuează pregătirea de 

specialitate în unităţi 

sanitare acreditate, în 

unităţi medico-militare, 

în unităţi sanitare aflate 

în subordinea 

Ministerului Sănătății, 

autorităților 

administrației publice 

locale sau ministerelor 

și instituțiilor cu rețea 

sanitară proprie, 

precum și în cabinete 

medicale individuale de 

medicină de familie.”» 

 

Autori: membrii comisiilor 

 

 

 

 

 

 

Pentru 

respectarea 

exigențelor 

impuse de 

normele de 

tehnică legislativă. 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru unitate de 

terminologie şi 

corelare cu 

modificările 

anterioare. 



 

 17/24 

Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

ordonanţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

12.   

__ 

 

4. La articolul 12, după 

alineatul (2) se 

introduce un nou 

alineat, alineatul (3), 

cu următorul cuprins: 

"(3) Criteriile şi 

procedurile de acreditare 

şi reacreditare a acestor 

unităţi sanitare se aprobă 

prin ordin al ministrului 

sănătăţii." 

 

__ 

 

Nemodificat  

 

13.   

__ 

 

5. După articolul 12 se 

introduce un nou 

articol, articolul 121, cu 

următorul cuprins: 

"Art. 121. - (1) Rezidenţii 

pot efectua pregătirea de 

specialitate şi în cadrul 

unităţilor şi instituţiilor 

prevăzute la art. 91 

alin.(1). 

(2) Unităţile şi instituţiile 

de pregătire se 

nominalizează la cererea 

acestora de către 

Ministerul Sănătăţii, după 

verificarea îndeplinirii 

condiţiilor şi criteriilor 

prevăzute la art. 91 

alin.(1)." 

 

__ 

 

Nemodificat  

 



 

 18/24 

Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

ordonanţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

14.   

Art.13 

 

 

 

(1) Cheltuielile de 

personal aferente 

medicilor rezidenţi, 

medicilor dentişti rezidenţi 

şi farmaciştilor rezidenţi, 

medicilor rezidenţi 

încadraţi în direcţiile de 

sănătate publică judeţene 

şi a municipiului 

Bucureşti, în alte unităţi 

cu personalitate juridică 

din subordinea 

Ministerului Sănătăţii, din 

unităţi sanitare de stat şi 

din cadrul Institutului 

Naţional de Expertiză 

Medicală şi Recuperare a 

Capacităţii de Muncă se 

suportă în totalitate de la 

bugetul de stat, în limita 

duratei maxime prevăzute 

pentru specialitatea 

pentru care optează. 

 

6. La articolul 13, 

alineatul (1) se 

modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

"Art. 13. - (1) Cheltuielile 

de personal aferente 

medicilor rezidenţi, 

medicilor dentişti rezidenţi 

şi farmaciştilor rezidenţi, 

medicilor rezidenţi 

încadraţi în direcţiile de 

sănătate publică judeţene 

şi a municipiului 

Bucureşti, în alte unităţi 

cu personalitate juridică 

din subordinea 

Ministerului Sănătăţii, din 

unităţi sanitare de stat şi 

private şi din cadrul 

Institutului Naţional de 

Expertiză Medicală şi 

Recuperare a Capacităţii 

de Muncă se suportă de la 

bugetul de stat, în limita 

duratei maxime prevăzute 

pentru specialitatea 

pentru care optează." 

 

 

 

 

 

__ 

 

Nemodificat  

 



 

 19/24 

Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

ordonanţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

15.   

__ 

 

7. La articolul 13, după 

alineatul (1) se 

introduce un nou 

alineat, alineatul (11), 

cu următorul cuprins: 

"(11) Instituţiile de 

învăţământ superior 

particulare acreditate 

suportă din venituri 

proprii cheltuielile 

aferente coordonatorilor 

de program de 

rezidenţiat, directorilor de 

program, precum şi 

responsabililor de 

formare." 

 

 

__ 

 

Nemodificat  

 

16.   

Art.131 

 

 

 

(4) Plata lunară a bursei 

de rezidenţiat se 

realizează din bugetul de 

stat, prin bugetul aprobat 

Ministerului Sănătăţii 

pentru unităţile sanitare 

de stat din subordinea sa 

şi pentru unităţile sanitare 

de stat din subordinea 

 

8. La articolul 131, 

alineatul (4) se 

modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

"(4) Plata lunară a bursei 

de rezidenţiat se 

realizează din bugetul de 

stat, prin bugetul aprobat 

Ministerului Sănătăţii 

pentru unităţile sanitare 

de stat din subordinea sa, 

pentru unităţile sanitare 

private şi pentru unităţile 

 

__ 

 

Nemodificat  

 



 

 20/24 

Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

ordonanţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

autorităţilor administraţiei 

publice locale, în baza 

normelor metodologice de 

aplicare aprobate prin 

ordin al ministrului 

sănătăţii, respectiv prin 

bugetele aprobate 

ministerelor şi instituţiilor 

cu reţea sanitară proprie, 

în baza normelor 

metodologice de aplicare 

aprobate de ordonatorii 

principali de credite ai 

acestora, precum şi prin 

bugetul aprobat 

Ministerului Muncii şi 

Justiţiei Sociale pentru 

rezidenţii din cadrul 

Institutului Naţional de 

Expertiză Medicală şi 

Recuperare a Capacităţii 

de Muncă. 

sanitare de stat din 

subordinea autorităţilor 

administraţiei publice 

locale, în baza normelor 

metodologice de aplicare 

aprobate prin ordin al 

ministrului sănătăţii, 

respectiv prin bugetele 

aprobate ministerelor şi 

instituţiilor cu reţea 

sanitară proprie, în baza 

normelor metodologice de 

aplicare aprobate de 

ordonatorii principali de 

credite ai acestora, 

precum şi prin bugetul 

aprobat Ministerului 

Muncii şi Protecţiei Sociale 

pentru rezidenţii din 

cadrul Institutului Naţional 

de Expertiză Medicală şi 

Recuperare a Capacităţii 

de Muncă." 

 

 

17.   

Art.18 

 

(1) Rezidenţiatul pe post 

se organizează în 

trimestrul IV al fiecărui 

an, în funcţie de numărul 

 

__ 

 

__ 

 

6. La articolul I, după 

punctul 8 se introduce 

un nou punct, pct.81, 

cu următorul cuprins: 

«81. La articolul 18, 

alineatul (1) se modifică 

 

Pentru 

respectarea 

exigențelor 

impuse de 

normele de 

tehnică legislativă. 



 

 21/24 

Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

ordonanţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

de posturi solicitate de 

unităţile sanitare publice 

din reţeaua Ministerului 

Sănătăţii, aflate în 

administrarea 

unităţilor publice locale 

sau a ministerelor sau 

instituţiilor cu reţea 

sanitară proprie, în 

specialităţile prevăzute de 

Nomenclatorul 

specialităţilor medicale, 

medico-dentare şi 

farmaceutice pentru 

reţeaua de asistenţă 

medicală. 

 

şi va avea următorul 

cuprins: 

„Art.18.- (1) Rezidenţiatul 

pe post se organizează în 

trimestrul IV al fiecărui 

an, în funcţie de numărul 

de posturi solicitate de 

unităţile medico-

militare şi unităţile 

sanitare aflate în 

subordinea Ministerului 

Sănătății, autorităților 

administrației publice 

locale sau ministerelor 

și instituțiilor cu rețea 

sanitară proprie, 

precum și în cabinete 

medicale individuale de 

medicină de familie, în 

specialităţile prevăzute de 

Nomenclatorul 

specialităţilor medicale, 

medico-dentare şi 

farmaceutice pentru 

reţeaua de asistenţă 

medicală.”» 

 

Autori: membrii comisiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru unitate de 

terminologie ţi 

corelare cu 

modificările 

anterioare. 



 

 22/24 

Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

ordonanţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

18.   

__ 

 

Art. II. - Drepturile 

salariale de care 

beneficiază medicii 

rezidenţi, medicii dentişti 

rezidenţi şi farmaciştii 

rezidenţi, medicii rezidenţi 

încadraţi în direcţiile de 

sănătate publică judeţene 

şi a municipiului Bucureşti 

care efectuează 

pregătirea în unităţile 

sanitare private sunt cele 

stabilite de legislaţia care 

reglementează salarizarea 

personalului plătit din 

fonduri publice. 

 

 

__ 

 

Nemodificat  

 

19.   

__ 

 

Art. III. - Unităţile 

sanitare private pot 

suporta, din bugetul 

propriu, cheltuielile de 

personal aferente 

medicilor rezidenţi, 

medicilor dentişti rezidenţi 

şi farmaciştilor rezidenţi, 

pe ani de studii, în baza 

unui angajament de plată 

depus la Ministerul 

Sănătăţii. 

 

 

__ 

 

Nemodificat  

 



 

 23/24 

Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

ordonanţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

20.   

__ 

 

Art. IV. - Legea 

nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată în 

Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 

652 din 28 august 2015, 

cu modificările şi 

completările ulterioare, se 

completează după cum 

urmează: 

1. La articolul 169 

alineatul (4) după 

litera b) se introduce o 

nouă literă, litera c), cu 

următorul cuprins: 

"c) spital privat cu 

secţii/compartimente 

clinice." 

 

2. După articolul 200 

se introduce un nou 

articol, articolul 2001, 

cu următorul cuprins: 

"Art. 2001. - (1) Spitalele 

private pot încheia 

contracte cu direcţiile de 

sănătate publică judeţene 

şi a municipiului Bucureşti 

pentru asigurarea 

drepturilor salariale ale 

 

__ 

 

Nemodificat  

 



 

 24/24 

Nr. 

crt. 

Text 

act normativ de bază 

Text 

ordonanţă 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendament) 
Motivare 

rezidenţilor pe toată 

perioada pregătirii în 

rezidenţiat, anii I-VII, în 

funcţie de specialitate. 

(2) Sumele necesare 

pentru derularea 

contractelor prevăzute la 

alin. (1) se asigură din 

fonduri de la bugetul de 

stat prin bugetul 

Ministerului Sănătăţii. 

(3) Contractele încheiate 

în condiţiile alin. (1) 

încetează de drept la data 

constatării nerespectării 

obligaţiilor contractuale de 

către spitalele private." 

 

 
 


