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A V I Z
asupra proiectului de Lege  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea
rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul

sanitar (PLX 585/2004)

Cu adresa nr.PLX 585 din  29  septembrie  2004, Biroul Permanent, în

conformitate cu  art.89 şi art.107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor cu

modificările şi completările intervenite prin Hotărârea Camerei Deputaţilor

nr.23/2003, a sesizat Comisia pentru sănătate şi familie spre dezbatere şi avizare,

în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2001 privind

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de

cercetare medicală în sectorul sanitar   (PLX 585/2004), adoptat de Senat în

şedinţa din 27 septembrie 2004.

În urma examinării, în şedinţa din data de 5.10.2004, Comisia pentru

sănătate şi familie a  hotărât, în unanimitate , avizarea favorabilă a proiectului

de lege cu următorul amendament :

La Art.I pct.5, alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul

cuprins:

“(3) Începând cu promoţia 2005 de absolvenţi licenţiaţi ai facultăţilor de

medicină, dobândirea dreptului de liberă practică se face după promovarea

examenului de medic specialist. Începând cu promoţia 2005 de absolvenţi

licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, candidaţii care, la concursul de rezidenţiat,
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obţin punctaj de promovare, dar nu se clasifică în limita numărului de locuri

publicate la grupa de specialităţi la care au participat, vor fi confirmaţi, la

cerere, ca rezidenţi medicină de familie. Ministerul Sănătăţii va asigura numărul

de locuri necesare confirmării ca rezidenţi medicină de familie.”

Motivare: În conformitate cu prevederile Uniunii Europene în materie ,

absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină trebuie să respecte pregătirea

asistată pe durată de 3 ani.

Autori: Comisia pentru sănătate şi familie .

În raport cu obiectul şi conţinutul său, prezentul proiect de lege face parte

din categoria legilor ordinare, în conformitate cu prevederile articolului 76

alineatul ( 2 ) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTE,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM


