
 1

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,         COMISIA PENTRU SĂNĂTATE 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT           ŞI FAMILIE 
Bucureşti, 25 martie 2009                                      Bucureşti, 25 martie 2009 
Nr.29/219                        Nr. 28/84 
 
 
 

RAPORT COMUN ÎNLOCUITOR 
asupra propunerii legislative privind formarea profesională şi pregătirea continuă  

a medicilor şi farmaciştilor  
(Pl 160/2002) 

 
 

 1. În temeiul art. 155 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi în conformitate cu prevederile 

Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisiei 

pentru sănătate şi familie au fost sesizate spre dezbatere şi avizare, în fond, cu propunerea legislativă privind 

formarea profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi farmaciştilor, trimisă cu adresa nr. 160 din 9 mai 

2002. 
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Comisiile au fost sesizate cu această propunere legislativă înainte de revizuirea din anul 2003 a Constituţiei. 

Conform prevederilor art. 155 alin. (1) din Constituţia României, republicată, proiectele de legi şi propunerile 

legislative în curs de legiferare se dezbat şi se adoptă potrivit dispoziţiilor constituţionale anterioare intrării în vigoare 

a legii de revizuire.  

 

Pentru întocmirea raportului, Comisiile au analizat avizul Consiliului Legislativ şi Punctul de vedere al 

Guvernului, precum şi Punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizarea învăţământului postuniversitar medical şi 

farmaceutic ce se desfăşoară în instituţiile de învăţământ superior medical şi farmaceutic acreditate, precum şi în 

unităţi sanitare publice sau private, acreditate în acest scop de Ministerul Sănătăţii. 

  

2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  

  

3. La dezbaterea propunerii legislative au participat ca invitaţi, în baza prevederilor art. 54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: doamna Oana Adriana Badea - secretar de stat în cadrul Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării; domnul Cristian Anton Irimie – secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii.  

 

4. La lucrările Comisiilor au fost prezenţi 40 deputaţi din totalul de 50 membri ai Comisiilor. 
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5. Potrivit prevederilor Constituţiei României, republicată, şi ale Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

 

6. În urma dezbaterii, în şedinţa din 24 martie 2009, Comisiile, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, au 

propus respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: 

- majoritatea soluţiilor legislative prevăzute în textul propunerii legislative sunt reglementate prin acte 

normative în vigoare; adoptarea propunerii ar conduce la suprareglementarea domeniului;  

 - conform Programului Legislativ al Guvernului pe perioada 2009-2012, raportat la domeniul de competenţă al 

Ministerului Sănătăţii, un grup de lucru interdisciplinar lucrează la elaborarea unui nou act normativ care vizează 

organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic. 

 
 
 
 
   PREŞEDINTE                  PREŞEDINTE      
     Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU                                                    Rodica NASSAR  
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