PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

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

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului,
stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din
26 aprilie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 41/2002, se modifică după cum urmează:
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1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, care au ocupat prin
concurs, organizat conform legii, posturi de preparator sau asistent
universitar, pot fi confirmaţi, prin ordin al ministrului sănătăţii, medici,
medici dentişti şi farmacişti rezidenţi în una dintre specialităţile,
corespunzător disciplinei didactice, prevăzute de Nomenclatorul
specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice, peste numărul
de locuri ocupate prin concurs.”
2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc alineatele
(31) – (34) cu următorul cuprins:
„(31) În cazul în care disciplina didactică nu are corespondent în
Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice
aceştia vor fi confirmaţi în rezidenţiat în una dintre specialităţile stabilite prin
ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi cercetării.
(32) Dacă pe perioada de pregătire, prin rezidenţiat încetează
calitatea de cadru didactic, se pierde şi calitatea de rezident, cu excepţia
persoanelor prevăzute la alin. (34).
(33) Preparatorii universitari, medicii, medicii dentişti şi
farmaciştii confirmaţi în rezidenţiat efectuează pregătirea de specialitate
în afara normei de bază didactice şi fără a fi salarizaţi ca rezidenţi.
(34) Preparatorii şi asistenţii universitari care au susţinut un
examen de rezidenţiat înaintea ocupării prin concurs a postului didactic
îşi pot continua rezidenţiatul în specialitatea disciplinei didactice, prin
ordin al ministrului sănătăţii.”
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Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din
11 martie 2004, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2)
din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE SENATULUI
Nicolae Văcăroiu

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa
din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul
(2) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Viorel Hrebenciuc
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