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A V I Z 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă

a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului,
stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar

(PLX 142/2004)

Cu adresa nr.PLX 142 din 16 martie 2004, Biroul Permanent, conform

art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor , a sesizat Comisia pentru sănătate

şi familie spre examinare şi avizare cu proiectul de Lege pentru modificarea

art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2001 privind

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de

cercetare medicală în sectorul sanitar   (PLX 142/2004).

În urma examinării, în şedinţa din data de 24.04.2004, Comisia pentru

sănătate şi familie a  hotărât, în unanimitate , avizarea favorabilă a proiectului

de lege cu următorul amendament :

“2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc 5 alineate noi, alin.(31) –

(35) cu următorul cuprins:

“(34) Specializarea prin rezidenţiat se poate organiza şi cu taxă în

afara locurilor finanţate de la bugetul Ministerului Sănătăţii sau al

asigurărilor sociale de sănătate .

sanatate



(35) Numărul locurilor cu taxă se stabileşte anual pe specialităţi la

propunerea senatelor universităţilor de medicină şi farmacie şi se aprobă

prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei,

cercetării şi tineretului.”

Motivare: Având în vedere că învăţământul universitar cu taxă este

reglementat , este necesar să fie reglementată şi forma de învăţământ

postuniversitar medical şi farmaceutic cu taxă. Pe de altă parte acest fapt permite

libera circulaţie a persoanelor şi nu îngrădeşte acest drept prevăzut în legislaţia

Uniunii Europene, acordându-se posibilitatea tuturor celor care doresc să se

perfecţioneze într-o formă de învăţământ postuniversitară.

În raport de obiectul şi conţinutul său, prezentul proiect de lege face parte

din categoria legilor ordinare în conformitate cu prevederile articolului 76

alineatul (2) din Constituţia României, republicată.
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