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AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.103/2012 pentru 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea 

rezidențiatului 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.103/2012 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și 
finanțarea rezidențiatului, trimisă cu adresa nr. Pl. x. 53 din 17 februarie 2014 şi înregistrată cu 
nr. 4c-11/138 din 18 februarie 2014. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră Decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa 
din 11 februarie 2014. 

Potrivit dispoziţiilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 25 februarie  
2014. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea art.13 din 
Ordonanța Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin 
Legea nr.103/2012, în sensul instituirii posibilității ca rezidenții să fie incluși în linia de gardă 
din primul an de pregătire în specialitate, în afara programului normal de lucru, pe răspunderea 
medicului titular de gardă, fiind salarizați pentru această activitate cu respectarea reglementărilor 
legale în vigoare. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive, avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa 
nr. 1125 din 14 octombrie 2013. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a acestei iniţiative legislative întrucât în ceea ce 
privește abrogarea alineatelor (3) și (4) ale art.13 din Ordonanța Guvernului nr.18/2009 au fost 
deja abrogate prin Ordonanța Guvernului nr.2/2011 astfel că inițiativa legislativă rămâne fără 
obiect. 



De asemenea, în ceea ce privește alineatul care se dorește a fi introdus, la redactarea 
textului inițiatorii nu au ținut cont de prevederile alin.(5) ale art. 138 din Constituția României 
conform căruia “Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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