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PROCES VERBAL 
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La lucrările comisiei sunt prezenţi 9 deputaţi, din totalul de 17 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Cristina Dobre, 

vicepreşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei este prezent, în calitate de invitat  

dl.dr.Cristian Anton Irimie, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi funcţionarea 

rezidenţiatului (PLx.541/2009). 

2. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea 

rezidenţiatului (PLx.202/2011). 

 



La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi funcţionarea rezidenţiatului 

(PLx.541/2009). 

Dna.dep.dr.Cristina Dobre, arată că proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, înlocuind actuala 

reglementare în domeniu, respectiv Ordonanţa Guvernului nr.12/2008 

privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.179/2008, pentru care se propune abrogarea. 

Prin prezentul proiect se preconizează un nou cadru legal în domeniu, 

fiind redefinit rezidenţiatul pe post şi stabilindu-se criterii şi obiective 

precise. Totodată, se introduc noi dispoziţii privind formarea în specialitatea 

medicină de familie a absolvenţilor licenţiaţi în medicină, începând cu 

sesiune de rezidenţiat 2010, se reglementează situaţiile de încetare a calităţii 

de rezident şi se creează posibilitatea pregătirii profesionale în vederea 

obţinerii dreptului de liberă practică pentru absolvenţii de medicină, 

conchide domnia sa. 

Dl.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi menţionează că 

proiectul de act normativ propune acordarea de competenţe limitate 

absolvenţilor facultăţii de medicină, promoţia 2005 şi ulterioare, care nu au 

promovat examenul de rezidenţiat.  

Propunerea Ministerului Sănătăţii este aceea de a acorda acestor 

absolvenţi competenţe limitate, cu posibilitatea de a fi încadraţi în unităţi 

sanitare publice sau private, inclusiv în cabinetele medicilor de familie, 

pentru a sprijini activitatea de asistenţă medicală din aceste unităţi. 

Activităţile acestor medici se vor stabili de către Ministerul Sănătăţii în 

colaborare cu Colegiul Medicilor din România. Domnia sa propune 
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membrilor comisiei adoptarea prezentului proiect de lege în forma adoptată 

de Guvern. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi (9 voturi pentru), întocmirea unui raport de adoptare, 

cu amendamente, în forma înaintată de Guvern. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la 

dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului 

(PL.x202/2011). 

Dna.dep.dr.Cristina Dobre arată că proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 

privind organizarea şi funcţionarea rezidenţiatului, urmărind acordarea 

dreptului de practică limitată absolvenţilor cu diplomă de licenţă ai facultăţii 

de medicină, începând cu promoţia 2005, care nu au promovat examenul de 

rezidenţiat. 

Dl.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi subliniază că 

precizarea şi respectarea limitelor de competenţe a medicilor rezidenţi, 

corespunzătoare nivelului de pregătire va conduce la creşterea 

responsabilităţii în pregătirea acestora. Totodată, aceste limite de competenţă 

se vor stabili la propunerea comisiilor de specialitate, cu respectarea 

curriculumului de pregătire pentru fiecare specialitate medicală, se vor aviza 

de Colegiul Medicilor din România şi aproba prin ordin al ministrului 

sănătăţii. Efectuarea gărzilor se va face în afara normei de bază, cu acceptul 

scris al medicului rezident. Domnia sa propune membrilor comisiei 

adoptarea proiectului de lege în forma înaintată de Guvern. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi (9 voturi pentru), întocmirea unui raport de adoptare, 

cu amendamente, în forma înaintată de Guvern. 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

 

CRISTINA DOBRE 
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