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Comisia pentru muncă şi      Comisia pentru sănătate şi  
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Bucureşti, 25 aprilie 2018 

Nr. 4c-7/1068 
 

 

BIROULUI PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2017 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea 
rezidenţiatului, pentru care Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi 
Comisia pentru sănătate şi familie au fost sesizate spre dezbatere în fond, în 
conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, cu 
adresa Plx. 376/2017 din 23 octombrie 2017.  

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

PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon    Conf. Univ. Dr. Florin Buicu 
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RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.1/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi Comisia pentru sănătate şi familie, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 376/2017 
din 23 octombrie 2017, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2017 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru 

acordarea bursei de rezidenţiat, pe perioada menţinerii cuantumului salariilor de bază prevăzut 
de Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, atât pentru 
rezidenţii încadraţi în direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în 
alte unităţi cu personalitate juridică din subordinea Ministerului Sănătăţii, din unităţi sanitare 
de stat, cât şi pentru rezidenţii din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi 
Recuperare a Capacităţii de Muncă. De asemenea, se precizează că plata lunară a bursei de 
rezidenţiat se realizează din bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii pentru 
unităţile sanitare de stat din subordinea sa şi pentru unităţile sanitare de stat din subordinea 
autorităţilor administraţiei publice locale. Prin sintagma „unităţi sanitare de stat” se au în 
vedere unităţile sanitare aparţinând atât ministerelor cât şi instituţiilor cu reţea sanitară 
proprie. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 17 octombrie 2017. Proiectul 

de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:  
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• avizul favorabil al Consiliul Legislativ (nr.547/12.07.2017); 
• avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

(nr.4c-9/287/31.10.2017) ; 
• avizul favorabil al Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale (nr.4c-5/456/01.11.2017) ; 
• avizul favorabil al Comisia pentru buget, finanțe și bănci (nr.4c-2/1004 din 29.11.2017) ; 

• punctul de vedere favorabil al Ministerului Sănătății (nr. SP 1703/06.03.2018). 

 

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisiile au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut proiectul de lege în 
şedinţa din 1 noiembrie 2017. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi, din 
totalul de 22 de membri ai comisiei. Membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea 
proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut proiectul de lege în şedinţa 
din 25 aprilie 2018. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 16 deputaţi din totalul de 
18 membri ai comisiei. Din partea Ministerului Sănătății a participat domnul secretar de stat 
Dan Dumitrescu. Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege în forma 
adoptată de Senat. 
 

 
 
PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon    Conf. Univ. Dr. Florin Buicu 
 

 
 

 
SECRETAR,      SECRETAR,   

 Violeta Răduţ     Dr. Vass Levente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,       
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu     Consilier parlamentar Florin Danciu 
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