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A V I Z
asupra proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2002 pentru

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

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru sănătate şi familie a fost
sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind  aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 64/2002 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar, trimisă cu
adresa nr.329 din 24 iunie 2002.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor
art.74 alin.(2) din Constituţia României.



În urma dezbaterilor , care au avut loc în şedinţa din 1 iulie 2002 ,Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în
unanimitate,  să se acorde aviz favorabil la proiectul de lege cu următorul amendament :

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial )

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

0. 1. 2. 3.
1. Art.31 alin.(5)

� (5) Cheltuielile aferente
organizării şi desfăşurării
concursurilor anuale de rezidenţiat
neplătite persoanelor fizice şi
juridice în anul în care au fost
angajate de Ministerul Sănătăţii şi
Familiei şi unităţile subordonate se
achită în anul următor.�

Se propune ca art.31 alin.(5) să se
reformuleze astfel:

� (5) Cheltuielile aferente organizării şi
desfăşurării concursurilor anuale de rezidenţiat
neplătite persoanelor fizice şi juridice în anul în
care au fost angajate de Ministerul Sănătăţii şi
Familiei şi unităţile subordonate se achită în
anul următor, la care  se adaugă rata inflaţiei.�

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul
Parlamentar al PRM) , dl.dep.dr.Ludovic Abiţei
(Grupul Parlamentar al PRM) , doamna
dep.Iulia Pataki (Grupul Parlamentar al UDMR)
şi doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale) .

Deoarece aceste sume sunt
supuse procesului de
devalorizare este necesară
actualizarea lor în funcţie
de rata inflaţiei.
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