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BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR,
Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra propunerii
legislative privind formarea profesională şi pregătirea continuă a medicilor
şi farmaciştilor ( PL nr.160/2002 ) , care însoţeşte raportul nr.28/447/11
noiembrie 2004.
La întocmirea raportului suplimentar s-a ţinut seama şi de punctul de
vedere al Ministerului Sănătăţii nr.MB 3419/18.09.2003 în care a fost inclus şi
punctul de vedere al Ministerului Educaţiei şi Cercetării .

PREŞEDINTE,
DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM

SECRETAR,
DEP.FARM.ION BURNEI
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RAPORT SUPLIMENTAR
asupra propunerii legislative privind formarea profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi farmaciştilor
( PL nr.160/2002 )

Comisia pentru sănătate şi familie , în urma reexaminării raportului nr.28/447/11 noiembrie 2004 asupra propunerii
legislative privind formarea profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi farmaciştilor ( PL nr.160/2002 ) a
procedat la întocmirea prezentului raport suplimentar ţinând seama de punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii nr.MB
3419/18.09.2003 în care a fost inclus şi punctul de vedere al Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
În acest sens, conform propunerii care a fost formulată în şedinţa din 30 noiembrie 2004, Comisia pentru sănătate şi
familie , în unanimitate, a hotărât să supună spre aprobare Plenului Camerei Deputaţilor raportul suplimentar, cu următoarele
amendamente:
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La art.2 după alin.(2) se
introduce un nou alineat alin.(3) cu
următorul cuprins:
“(3)
Regulamentul
de
reorganizare şi funcţionare al
Centrului
Naţional
de
Perfecţionare Postuniversitară a
Medicilor, Farmaciştilor, altui
Personal cu Studii Superioare şi
Asistenţilor Medicali, precum şi
statul de funcţii se stabilesc prin
ordin al ministrului sănătăţii.”

4.

Autor: Comisia pentru sănătate
şi familie .

Pentru stabilirea exactă a
atribuţiilor şi sarcinilor ce
revin Centrului Naţional de
Perfecţionare
Postuniversitară
a
Medicilor,
Farmaciştilor,
altui Personal cu Studii
Superioare şi Asistenţilor
Medicali.
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La art.10 alin.(7), care devine
alin.(4) , se reformulează după
cum urmează:
“ (4) Rezultatele concursului de Pentru transparenţa tuturor
“ (7) Rezultatele concursului de
admitere
în
rezidenţiat
sunt admitere în rezidenţiat sunt etapelor concursului de
confirmate prin ordin al ministrului confirmate prin ordin al ministrului rezidenţiat.
sănătăţii
şi sunt aduse la
sănătăţii şi familiei. ”
cunoştinţa publicului. ”
Art.10 alin.(7)

“Art.13. - Schimbarea specialităţii
în care a fost admis rezidentul este
posibilă în cazuri medicale bine
documentate,
prin
ordin
al
ministrului sănătăţii şi familiei, dar
numai în cadrul aceleaşi grupe de
specialităţi.

Autor: Comisia pentru sănătate
şi familie .
Art.13 şi art.14 se reformulează
după cum urmează:
“Art.13.
Schimbarea Pentru a fi în concordanţă
specialităţii în care a fost admis cu actualele denumiri.
rezidentul este posibilă în cazuri
medicale bine documentate, prin
ordin al ministrului sănătăţii, dar
numai în cadrul aceleaşi grupe de
specialităţi.

Art.14. – Stagiul de rezidenţiat
poate fi întrerupt la solicitarea
rezidentului şi cu aprobarea
Ministerului Sănătăţii şi Familiei ,
în
condiţiile
respectării
contractului
individual
de

Art.14. – Stagiul de rezidenţiat
poate fi întrerupt la solicitarea
rezidentului şi cu aprobarea
Ministerului Sănătăţii, în condiţiile
respectării contractului individual
de muncă. ”

Art.13 şi 14
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Art.16 alin.(2)
“(2) Finanţarea activităţilor de
asistenţă medicală din cadrul
pregătirii practice a rezidenţilor se
face din fondul asigurărilor sociale
de sănătate şi
din bugetul
Ministerului Sănătăţii şi Familiei,
după caz.”

3.

4.

Autor: Comisia pentru sănătate
şi familie .
Alin.(2)
al
art.16
se
reformulează după cum urmează:
“(2) Finanţarea activităţilor de Pentru folosirea denumirii
asistenţă medicală din cadrul corecte a acestui buget.
pregătirii practice a rezidenţilor se
face din
bugetul fondului
naţional unic de asigurări sociale
de sănătate şi
din bugetul
Ministerului Sănătăţii, în funcţie
de modul de finanţare al unităţii
sanitare care are contract de
angajare cu medicul rezident,
medicul
dentist
rezident,
respectiv farmacistul rezident.”
Autor: Comisia pentru sănătate
şi familie .
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