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BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.18/2009 privind 

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012 

trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere,  în fond, cu 

adresa nr. Plx 465/2015   din 15 iunie 2015. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Conf.Dr.Florin Buicu 
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R A P O R T   
asupra propunerii legislative pentru completarea art.13 din Ordonanţa 

Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, 
aprobată prin Legea nr.103/2012 

 
În temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată 
spre dezbatere în fond,  cu propunerea legislativă pentru completarea 
art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi 
finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, trimisă cu 
adresa nr. Plx 465/2015 din 15 iunie 2015. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 

iniţiativa legislativă , în şedinţa din 10 iunie 2015. 
 
Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat,  Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

 
     La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.217 din 

9.03.2015) 
- avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport ( nr.4c-9/160 din 29.06.2015) 
- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

( nr.Plx 465/2015 din 23.06.2015)  
- avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

( nr.4c-7/485 din 24.06.2015) 
- avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci       

( nr.4c-2/586 din 22.09.2015) 
- punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii( nr. ACP 3830 

din 18.04.2016) 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea 
posibilităţii includerii rezidenţilor în linia de gardă din primul an de 
pregătire în specialitate. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat,  membrii Comisiei au examinat iniţiativa 
legislativă, în şedinţa din 19 aprilie 2016. La lucrările comisiei au fost 
prezenţi  17 deputaţi din totalul de 19 membri. 

 
   La dezbaterile comisiei a participat, în conformitate cu 

prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei  Deputaţilor, dl. Răzvan 
Vulcănescu - subsecretar de stat în Ministerul Sănătăţii . 

 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  

hotărât, cu majoritate de voturi ( 1 abţinere) , respingerea propunerii 
legislative pentru completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului 
nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată 
prin Legea nr.103/2012 din următoarele considerente : 

- în perioada de pregătire în specialitate, medicii rezidenţi pot 
efectua gărzi în afara programului de lucru , de la norma de bază, aşa cum 
este reglementat prin art.221 din Ordonanţa Guvernului nr.18/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare şi prin Ordinul ministrului sănătăţii 
nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, 
organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- conform prevederilor art.33 alin.(1) din Ordinul ministrului 
sănătăţii nr.870/2004, medicii rezidenţi în perioada de pregătire în 
specialitate vor fi incluşi obligatoriu în linia de gardă, în unitatea sanitară 
în care efectuează stagiul de pregătire, dublând medicul de gardă şi 
efectuând garda în cadrul numărului de ore de gardă obligatoriu, respectiv 
20 de ore; 

- în perioada de pregătire în specialitate, medicii rezidenţi pot 
efectua gărzi în afara programului de la norma de bază, aşa cum este 
reglementat în prezent în actele normative aplicabile. 
 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare .  
 

  
              PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
       Conf.Dr.Florin Buicu                                     Dr.Lucreţia Roşca                               
 
 
 
Gheorghe Marinescu – şef birou 
Întocmit,  
Cristina Bologan – consilier  parlamentar 
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