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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 
privind organizarea şi funcţionarea rezidenţiatului 

 
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 proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea rezidenţiatului, trimis cu adresa nr. PLx 541 din 2 noiembrie 2009 şi 
înregistrată cu nr. 31/992 din 3 noiembrie 2009. 

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 adoptat proiectul de lege la data de 28 
octombrie 2009. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din  24 noiembrie 2009. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, 
înlocuind actuala reglementare în domeniu, respectiv Ordonanţa Guvernului nr. 12/2008 privind 
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
179/2008, pentru care se propune abrogarea.Prin proiect se preconizează un nou cadru legal în 
domeniu, fiind redefinit rezidenţiatul pe post şi stabilindu-se criterii şi obiective precise. Totodată, se 
introduc noi dispoziţii privind formarea în specialitatea medicină de familie a absolvenţilor licenţiaţi 
în medicină, începând cu sesiunea de rezidenţiat 2010, se reglementează situaţiile de încetare a 
calităţii de rezident şi se creează posibilitatea pregătirii profesionale în vederea obţinerii dreptului de 
liberă practică pentru absolvenţii în medicină.

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 970 din 27 august 2009. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a acestei iniţiative legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare.  
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