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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea  

Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului 
(PLx. 609/2019) 

 
 
 
 
 În baza prevederilor art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu adresa nr. PLx.609 din 28 octombrie 2019, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a primit, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea 
rezidenţiatului. 

Proiectul de lege a fost dezbătut în Comisie în şedinţa din 29 octombrie 2019. 
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 

cu amendamente admise din Anexa asupra proiectului de lege menţionat. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 
 
 
                    PREŞEDINTE                            SECRETAR 
   Prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai CÎMPEANU                                   Viorel STAN  
 
 
 
 
 
                  

                  Șef birou 
             Ioana Mînzu 
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Anexa  

AMENDAMENTE ADMISE  
 

Nr. 
crt. 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivare 
 

1. 4. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce 
un nou alineat, alin.(7), cu următorul cuprins: 
„(7) Începând cu seria de rezidenți noiembrie 2020, 
examenul poate fi susținut în termen de maximum 3 
ani de la data încheierii programului de pregătire, iar 
proba scrisă va consta din subiecte unice pe țară, 
având o pondere de 50% din media tuturor probelor 
de examen.” 
 

4. La articolul 6, după 
alineatul (6) se introduce un 
nou alineat, alin.(7), cu 
următorul cuprins: 
 „(7) Începând cu seria de 
rezidenți noiembrie 2020, 
examenul poate fi susținut în 
termen de maximum 5 ani de la 
data încheierii programului de 
pregătire, iar proba scrisă va 
consta din subiecte unice pe țară, 
având o pondere de 50% din 
media tuturor probelor de 
examen.” 

Autor: Deputat PNL Florica 
Cherecheș + Comisia 

 
 
Pentru a permite 
soluționarea unor 
cazuri speciale, 
cum ar fi 
concediile de 
maternitate 
repetate etc. 

2. 14. La articolul 22, după alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, alin.(41), cu următorul 
cuprins: 
 „(41) Medicii specialişti pot obţine certificatul de 
medic specialist în specialitatea medicină de familie 
după efectuarea unui stagiu de pregătire de 6 luni în 
cabinete de medicină de familie, nominalizaţi de 
Ministerul Sănătăţii.” 
 

14. La articolul 22, după 
alineatul (4) se introduce un 
nou alineat, alin.(41), cu 
următorul cuprins: 
„(41) Medicii specialişti pot 
obţine certificatul de medic 
specialist în specialitatea 
medicină de familie după 
efectuarea unui stagiu de 
pregătire de 1 an în cabinete de 
medicină de familie, 
nominalizaţi de Ministerul 
Sănătăţii.” 
Autor: Deputat PSD Camelia 
Gavrilă + Comisia 

 
 
 

Este necesar un 
stagiu de minim 1 
an pentru a 
dobândi 
competențele 
necesare  

 
 
 

 

 


