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PROCES  VERBAL 
al şedinţei de comisie din ziua de  

16.06.1998 
  
 
La lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie care s-au desfăşurat între 

orele  14,00 - 16,00, sunt prezenţi 10 deputaţi, fiind absenţi motivat domnul 
dep.dr.Baranyi Francisc (Grupul Parlamentar UDMR) , doamna dep.Bălan Marilena 
(Grupul Parlamentar al Minorităţilor ), doamna dep.dr.Bartoş Daniela (Grupul 
Parlamentar PDSR) şi domnul dep.Buga Florea (Grupul Parlamentar PRM). 

La lucrările şedinţei nu participă invitaţi. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul dep.dr.Ion Berciu, preşedintele 

comisiei. 
Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 
1. Discuţii asupra iniţiativei legislative a Ministerului Sănătăţii privind 

organizarea  învăţământului postuniversitar şi a educaţiei continue medicale şi 
farmaceutice umane. 

În deschiderea lucrărilor domnul dep.dr.Ion Berciu arată că nu este de 
acord ca în cuprinsul proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare să fie  cuprinse următoarele: - proiect de 
ordonanţă privind organizarea şi funcţionarea Caselor de Asigurări de Sănătate ale 
Apărării, Siguranţei Naţionale şi Ordine publică. 

- proiect de ordonanţă privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor 
medicale; 

- proiect de ordonanţă privind infiinţarea Agenţiei Naţionalea 
Medicamentului. 

Domnia sa arată că, având în vedere importanţa acestor iniţiative 
legislative, este absolut obligatoriu ca ele să fie dezbatute în Parlament sub forma 
proiectelor de lege. 

Aceleaşi puncte de vedere le exprimă şi domnul deputat  dr. Dumitrean 
Bazil, domnul deputat dr.Udrea Florian, domnul deputat Opriş Remus. 

Domnul deputat dr. Berciu Ion a propus şi comisia a hotărât ca să solicite 
plenului Camerei Deputaţilor scoaterea acestor 3 proiecte de Ordonanţă din proiectul 
de Lege privind abilitarea Guvernului  de a emite ordonanţe în perioada vacanţei 
parlamentare. 

În continuarea lucrărilor domnul.  deputat dr.Ion Berciu arată că, iniţiativa 
legislativă a Ministerului Sănătăţii  privind organizarea învăţământului 
postuniversitar şi a educaţiei continue medicale şi farmaceutice umane este necesară 
ca o completare la Legea învăţământului nr.84/1995, Legea nr.74/1995, privind 



exercitarea profesiei de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Medicilor din România  şi Legea nr.81/1997 privind exercitarea profesiunii de 
farmacist. Domnul  deputat dr.Ion Berciu subliniază că învăţâmântul postuniversitar 
trebuie să se desfăşoare în forme specifice, sub o dublă subordonare: Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii .  În acelaşi timp este necesară respectarea 
autonomiei universitare.  Formele de educaţie continuă, trebuie să se desfăşoare şi 
separat.  În iniţiativa legislativă a Ministerului Sănătăţii  educaţia continuă a acestei 
categorii socio-profesionale se organizează de/sau cu avizul Centrului de 
Perfecţionare Postuniversitare a Medicilor şi Farmaciştilor în asociere cu instituţiile 
universitare medico-farmaceutice. 

Domnia sa subliniază că Centrul de Perfecţionare Postuniversitară a 
Medicilor şi Farmaciştilor este recunoscut ca for principal în instruirea profesională, 
atât de Ministerul Sănătăţii cât şi Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Acest centru asigură managementul programului de specializare indiferent 
de forma de  învăţământ postuniversitar (rezidenţiat, studii de specializare, doctorat). 

Domnul deputat dr.Dumitrean Bazil arată că formele de învăţământ 
postuniversitare sunt asigurate de Universităţile de medicină şi farmacie în timp 
formele de educaţie continuă sunt organizate  de Centrul de Perfecţionare 
Postunivesitară a Medicilor şi Farmaciştilor.  Propune ca rezidenţiatul să se 
desfăşoare şi în oraşele mici sau/şi comune în care funcţionează medici primari cu 
experienţă. 

Domnul deputat dr.Cândea Vasile se declară nemulţumit de lipsa de interes 
profesional pe care o manifestă rezidenţi . 

Domnul deputat dr.Udrea Florian arată că este binevenită organizarea 
rezidenţiatului pe două module şi anume: 

a) rezidenţiatul cu durata de 1-2 ani, normat ca activitate de învăţământ şi 
care se desfăşoară numai în clinicile universitare; 

b) rezidenţiatul cu durata 1-5 ani care se desfăşoară atât în clinicile 
universitare cât şi în unităţi sanitare  şi farmaceutice, de stat  sau particulare 
acreditate. 

Domnul deputat dr.Ion Berciu arată că acei canditaţi care nu au obţinut 
nota de trecere la rezidenţiat, nu au dreptul de practică  liberă.  Aceştia au numai 
dreptul de practică medicală sau farmaceutică ,   fără a avea dreptul de parafă. 

Domnul deputat dr.Opriş Remus consideră că doctoranzii cu frecvenţă 
reuşiţi la examenul de rezidenţiat pot întreţine, la cerere, stagiul de pregătire 
obligatoriu, în perioada rezidenţiatului. 

Domnul deputat prof.Miloş Aurel consideră că, pentru  obţinerea unei 
competenţe complementare, înrudită cu  specialitatea de bază, pregătirea să se poată 
face în cadrul rezidenţiatului, iar atestarea să se obţină prin examen. 

Domnul dep.dr.Ioniţă Nicu este de acord atât cu antevorbitorul său cât şi 
cu propunerea Ministerului Sănătăţii , ca aceste forme de pregătire în vederea 
obţinerii competenţelor complementare să fie plătite. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu arată că atât direcţiile sanitare cât şi  
universităţile de medicină, împreună cu organele administraţiei locale, în limita 



posibilităţilor vor trebui să asigure cazarea medicilor rezidenţi pe perioada efectuării 
rezidenţiatului. 

În continuare domnul deputat dr.Ion Berciu, în urma epuizării ordinei de 
zi, declară închise lucrările comisiei. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat dr.ION BERCIU 

 
 


