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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din ziua de 22  decembrie 2015 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi, 18 deputaţi din totalul de 19 

membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

În cadrul lucrărilor şedinţei, în ziua de luni 21 decembrie 2015, a 

avut loc întâlnirea membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie cu 

reprezentanţi rezidenţilor care au obţinut punctaj de promovare şi nu au 

beneficiat de posturi.  

La această întrunire au participat din partea Ministerului Sănătăţii 

domnul Răzvan Vulcănescu, subsecretar de stat şi doamna Chivu 

Magdalena, director general al Direcţiei resurse umane, juridic şi 

contencios. 

Din datele Ministerului Sănătăţii rezultă că un număr de 153 

candidaţi  au obţinut un punctaj minim de promovare, însă  nu au reuşit să 

obţină loc sau post întrucât acestea nu au fost suficiente. 

Reprezentanţii rezidenţilor au solicitat următoarele: 

- situaţia numărului de contracte de muncă  semnate până la 

data de 15 decembrie 2015; 

- numărul de cazuri de incompatibilităţi; 

- suplimentarea de  posturi sau redistribuirea posturilor de 

rezident rămase libere în celelalte centre universitare; 
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- stabilirea gradului de dificultate a examenului de rezidenţiat 

între centre universitare; 

- nesusţinerea unui alt concurs de rezidenţiat.  

  În urma discuţiilor, s-a concluzionat că, în prezent, singura soluţie 

de disponibilizare a posturilor este identificarea cazurilor de 

incompatibilităţi,  definite conform Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 

privind organizarea şi funcţionarea rezidenţiatului., Ministerul Sănătăţii 

urmând analiza, în continuare, mijloacele de soluţionare a situaţiei. 

 

În ziua de 22 decembrie 2015 Comisia pentru sănătate şi familie    

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 881/2015). 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( Plx 624/2015). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie procedează la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PLx 881/2015) . 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr. 95/2006 privind reforme în domeniul sănătăţii, 

republicată, în vederea transpunerii unor acte europene din domeniul 

sănătăţii în legislaţia naţională. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 14 decembrie 

2015. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie procedează la dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( Plx 624/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, iar potrivit Expunerii de motive, 

aceste intervenţii legislative s-ar impune în vederea creării cadrului legal 

pentru o mai bună organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor din 

România şi, totodată, pentru introducerea cardului profesional de medic, 

card folosit în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene. 

Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 22 

septembrie 2015. 

Consiliul Legislativ, precum şi Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi au avizat negativ iniţiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

 

 

PREŞEDINTE,  

Conf.univ. dr. FLORIN BUICU 
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