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Nr.29/248 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

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

(P.L.X-585) 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, cu modificările şi completările intervenite prin Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr.23/2003, cu adresa nr.P.L.X.585 din 29 septembrie 2004,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost sesizată spre dezbatere şi avizare pe fond cu 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de 
cercetare medicală în sectorul sanitar. 

Proiectul de lege a fost avizat de Comisia pentru sănătate şi familie, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi. De asemenea, Comisia a avut în vedere şi avizul 
Consiliului Legislativ şi al Consiliului Economic şi Social. 

Proiectul de lege vine să completeze noul cadrul legislativ în domeniul exercitării 
profesiilor de medic, medic dentist şi farmacist. Începând cu promoţia 2005, absolvenţii 
licenţiaţi ai facultăţilor de medicină dobândesc dreptul de liberă practică în profesie 
odată cu promovarea examenului de medic specialist.  

2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare.  

3. La lucrări au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 29 membri ai Comisiei. 
La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat, în conformitate cu 

prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor dl.dr.Gheorghe Popescu, 
director general din Ministerul Sănătăţii. 

4. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
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În urma dezbaterii, în şedinţa din 6 octombrie 2004, Comisia, cu 16 voturi pentru 

şi o abţinere, aprobă proiectul de lege, cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Textul iniţial Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

1.  3. Art.3 (4) Rezidenţii care 
ocupă prin concurs posturile 
pentru care se organizează 
rezidenţiat, în condiţiile 
alin.(1) şi (2), încheie 
contract individual de 
muncă pe perioadă 
nedeterminată cu unitatea 
sanitară care a publicat 
postul respectiv. 

3. Art.3 (4) Rezidenţii care 
ocupă prin concurs posturile 
pentru care se organizează 
rezidenţiat, în condiţiile 
alin.(1) şi (2), încheie 
contract individual de 
muncă pe perioadă 
nedeterminată cu unitatea 
sanitară care a publicat 
postul respectiv, cu 
respectarea legislaţiei în 
vigoare şi a normelor 
Uniunii Europene cu 
privire la libera circulaţie 
a persoanei.  
Autor: deputat Iulian 
Mincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asigurarea 
dreptului la 
transfer 
motivat în 
alte unităţi 
sanitare din 
ţară sau 
străinătate. 

Camera 
Deputaţilor 

2. 5. Art.6 (3) Începând cu 
promoţia 2005 de 
absolvenţi licenţiaţi ai 
facultăţilor de medicină, 
dobândirea dreptului de 
liberă practică se face după 
promovarea examenului de 
medic specialist. Începând 
cu promoţia 2005 de 
absolvenţi licenţiaţi ai 
facultăţilor de medicină, 
candidaţii care, la concursul 
de rezidenţiat, obţin punctaj 
de promovare, dar nu se 
clasifică în limita numărului 
de locuri publicate la grupa 
de specialităţi la care au 
participat pot fi confirmaţi, 
la cerere, ca rezidenţi 
medicină de familie. 

5. Art.6 (3) Începând cu 
promoţia 2005 de 
absolvenţi licenţiaţi ai 
facultăţilor de medicină, 
dobândirea dreptului de 
liberă practică se face după 
promovarea examenului de 
medic specialist. Începând 
cu promoţia 2005 de 
absolvenţi licenţiaţi ai 
facultăţilor de medicină, 
candidaţii care, la concursul 
de rezidenţiat, obţin punctaj 
de promovare, dar nu se 
clasifică în limita numărului 
de locuri publicate la grupa 
de specialităţi la care au 
participat sunt confirmaţi, 
la cerere, ca rezidenţi 
medicină de familie. 
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Ministerul Sănătăţii va 
asigura numărul de locuri 
necesare confirmării ca 
rezidenţi medicină de 
familie. 

Ministerul Sănătăţii va 
asigura numărul de locuri 
necesare confirmării ca 
rezidenţi medicină de 
familie. 
 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie şi 
deputat Petru Andea. 

 
 
 
      PREŞEDINTE      SECRETAR 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Sanciu   Prof.univ.dr.Iulian Mincu 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
           Consilier 
          Simion Cioată 
 

  
 
 

 
 
 


