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COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 9 noiembrie 2021  

Nr. 4c-11/884 

COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ȘI FAMILIE  
București, 9 noiembrie 2021 

Nr. 4c-10/308 
 

        
 

RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative pentru completarea art. 174 din Legea educației naționale nr.1/2011 

(Plx.255/2021) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx.255 din 01 septembrie 2021, Comisia 
pentru învățământ și Comisia pentru sănătate și familie au fost sesizate, în fond, cu propunerea legislativă pentru completarea art. 174 din 
Legea educației naționale nr.1/2011. 

 
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere: 

 avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale (4c-6/628/16.09.2021); 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați (nr.312/15.09.2021); 
 avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (Plx.255/09.09.2021); 
 avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială (4c-9/637/22.09.2021); 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.491/28.06.2021)  
 punctele de vedere favorabile și nefavorabile ale Consiliului Economic și Social (nr. 4867/24.06.2021); 
 punctul de vedere favorabil al Asociației Alianța Universitară G6-UMF (nr. 1/G6UMF/29.10.2021). 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.174 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, astfel încât Ministerul Educației să organizeze admiterea la rezidențiat pe locuri și pe posturi, prin concurs național, cu 
tematică și bibliografie unică, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației, la propunerea universităților de medicină 
și farmacie acreditate. Specialitățile și durata pregătirii prin rezidențiat vor fi stabilite printr-un ordin comun al ministrului educației și al 
ministrului sănătății, cu avizul Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentiști din România și Colegiului Farmaciștilor din 
România, după caz. Organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și dobândirea dreptului de liberă practică vor fi stabilite prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Educației și a Ministerului Sănătății. Pregătirea în rezidențiat va fi coordonată de departamentele de 
pregătire în rezidențiat existente în cadrul instituțiilor de învățământ superior care organizează programe de pregătire în rezidențiat și se va face 
în unitățile sanitare publice sau private atestate de către universitățile de medicină și farmacie acreditate, după o metodologie proprie. De 
asemenea, se vizează abrogarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
       2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituția României, republicată. 
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 
 

4.  În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut propunerea 
legislativă în ședințe separate. 

 
Comisia pentru învățământ a dezbătut propunerea legislativă în ședința din data de 03 noiembrie 2021.   
La lucrările Comisiei au fost prezenți 24 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat ca 

invitați: doamna Ștefania Maria Manea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației; domnul senator Leonard Azamfirei - inițiator.  
În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ a propus, cu 18 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 4 abțineri, adoptarea propunerii 

legislative cu amendamente admise.  
 
Comisia pentru sănătate și familie a dezbătut propunerea legislativă în ședința din data de 09 noiembrie 2021.   
La lucrările Comisiei au fost prezenți 21 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate și familie a hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu 

amendamente admise.  
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5. În urma finalizării dezbaterilor membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaților, un raport comun de adoptare a propunerii legislative pentru completarea art.174 din Legea educației naționale nr.1/2011, 
cu amendamentele admise din Anexa ce face parte integrantă din prezentul raport comun. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

            PREȘEDINTE                                                                                   PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO                                                                       Dr.Nelu TĂTARU 
 
 
 
 
           SECRETAR                                                                             SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ                                                             Liviu-Ioan BALINT 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef birou Ioana Florina Mînzu 
Consilier parlamentar Monica Tudor                                                          Consilier parlamentar Constanța Popa           
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Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE  

 
Nr. 
crt. 

Text  
Lege nr.1/2011 cu m si c ult

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisii 
(autor amendamente)

Motivare 

1.  
--- 

Titlul Legii: Lege pentru completarea 
art.174 din Legea educației naționale 
nr.1/2011

Text nemodificat  

2.  
--- 

Art. I – Articolul 174 din Legea educației 
naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 
ianuarie 2011, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se completează 
după cum urmează:  

Art. I. – Articolul 174 din 
Legea educației naționale 
nr.1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 
2011, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
completează după cum 
urmează:

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

3. Art. 174. – (1) Învăţământul superior din domeniile sănătate şi medicină veterinară se desfăşoară cu respectarea 
reglementărilor generale şi sectoriale din Uniunea Europeană şi anume: 
a)6 ani de studii, pentru minimum de 5.500 de ore de activitate teoretică şi practică medicală pentru domeniul medicină, 
la programele de studii Medicină, Medicină Dentară şi Medicină Veterinară; 5 ani pentru programul de studii Farmacie; 4 
ani pentru minimum 4.600 de ore de pregătire pentru programele de studii Asistenţă Medicală Generală şi Moaşe şi de 3 
ani pentru alte programe de studii de licenţă din domeniul sănătate; 
b)fiecare an universitar are câte 60 de credite de studii transferabile în ECTS/SECT, fiind totalizate 180 de credite de studii 
transferabile pentru programele cu o durată a studiilor de licenţă de 3 ani, 240 de credite de studii transferabile pentru 
programele cu o durată a studiilor de licenţă de 4 ani, 300 de credite de studii transferabile pentru programul Farmacie cu 
o durată a studiilor de licenţă de 5 ani şi 360 de credite de studii transferabile pentru programele Medicină, Medicină 
Dentară şi Medicină Veterinară cu o durată a studiilor de licenţă de 6 ani; 
c)studiile universitare de master au între 60 şi 120 de credite de studii transferabile ECTS/SECT; 
d)studiile universitare de doctorat totalizează 240 de credite de studii transferabile, iar studiile avansate din cadrul şcolii 
doctorale totalizează 60 de credite; studiile universitare de doctorat se pot organiza în UOD şi în IOSUD realizate prin 
consorţii între universităţi şi spitale sau clinici. 
(2)Instituţiile de învăţământ superior din domeniile sănătate şi medicină veterinară acreditate, pe baza criteriilor de calitate, 
pot organiza, pe lângă formele de învăţământ prevăzute la alin. (1), şi programe postdoctorale şi de formare şi dezvoltare 
profesională: de rezidenţiat, de perfecţionare, de specializare, de studii complementare în vederea obţinerii de atestate şi 
de educaţie medicală şi farmaceutică continuă. 
(3)Durata doctoratului pentru absolvenţii învăţământului superior medical uman, medical veterinar şi farmaceutic este de 
4 ani. 
(4)Instituţiile de învăţământ superior cu programe de studii din domeniile sănătate şi medicină veterinară şi instituţiile 
sanitare publice pot utiliza veniturile proprii, în interes reciproc, pentru asigurarea unor condiţii optime de activitate, 
privind infrastructura, echipamentele medicale şi accesul la informaţie medicală. 
(5)La selecţia şi promovarea personalului didactic universitar din instituţiile de învăţământ superior cu programe de studii 
din domeniul sănătate se iau în considerare criteriile privind experienţa profesională medicală dovedită. În învăţământul 
superior din domeniul sănătate, pentru posturile didactice la disciplinele cu corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii 
pot accede doar persoane care au obţinut, prin concurs, în funcţie de gradul universitar, titlurile de medic/medic dentist 
rezident sau medic/medic dentist specialist sau farmacist/farmacist rezident/farmacist specialist în specialitatea postului. 
(6)[text abrogat la 22-apr-2017 de Actul din Legea 70/2017] 
(61)Absolvenţii şcolilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul superior 
medical la programele de licenţă «Asistent medical generalist». 
(62)Pentru continuarea studiilor în învăţământul superior medical la programele «Asistent medical generalist» absolvenţii 
şcolilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat trebuie să se înscrie şi să promoveze concursul de admitere. 
(63)Studenţii admişi la programele de licenţă «Asistent medical generalist», absolvenţi ai şcolilor sanitare postliceale, 
beneficiază de recunoaşterea parţială a studiilor prin sistemul de credite transferabile. 
(64)Recunoaşterea parţială a studiilor se face în baza unei metodologii convenite de universităţile de medicină şi farmacie, 
aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi care cuprinde criteriile generale. 
 (65)Universităţile îşi elaborează metodologii proprii care să cuprindă criterii specifice stabilite de senatele universitare.( 
Legea 70/2017 ) 
(7)Învăţământul superior şi postuniversitar din domeniul sănătate se desfăşoară în unităţi sanitare publice, în institute, în 
centre de diagnostic şi tratament, în secţii cu paturi, în laboratoare şi în cabinete. Conform legii speciale, se pot constitui 
clinici universitare, din una sau mai multe secţii clinice, în specialităţi înrudite, din spitale publice sau private, în care sunt 
organizate activităţi de învăţământ şi cercetare ale departamentelor universitare. 
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(8)Rezidenţialul reprezintă forma specifică de învăţământ postuniversitar pentru absolvenţii licenţiaţi ai programelor de 
studii medicină, medicină dentară şi farmacie care asigură pregătirea necesară obţinerii uneia dintre specialităţile cuprinse 
în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală. 
Organizarea şi finanţarea rezidenţiatului se reglementează prin acte normative specifice. 
 

 
 
 
 

--- 

 
1. După alineatul (8) se introduc cinci noi 
alineate, alineatele (81)-(83), cu următorul 
cuprins: 
 
„(81) Ministerul Educației organizează 
admiterea în rezidențiat pe locuri și pe 
posturi, prin concurs național, cu tematică și 
bibliografie unică, în temeiul unei 
metodologii aprobate prin ordin al 
Ministrului Educației, la propunerea 
universităților de medicină și farmacie 
acreditate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(82) Specialitățile și durata pregătirii prin 
rezidențiat se stabilesc prin ordin comun al 
Ministrului Educației și al Ministrului 
Sănătății, cu avizul Colegiul Medicilor din 
România, Colegiul Medicilor Dentiști din 
România și Colegiul Farmaciștilor din 
România, după caz. 
 

 
1. După alineatul (8) se 
introduc patru noi alineate, 
alin. (81) – (84), cu următorul 
cuprins: 
„(81) Ministerul Educației 
organizează admiterea în 
rezidențiat pe locuri și pe 
posturi, prin concurs național, 
cu tematică și bibliografie 
unică, în temeiul unei 
metodologii aprobate prin ordin 
comun al Ministrului Educației 
și al Ministerului Sănătății, la 
propunerea universităților de 
medicină și farmacie acreditate 
și a universităților care au în 
structură facultăți de 
medicină, medicină dentară și 
farmacie acreditate.  

Autor: Deputat PSD Aurel 
Nechita, deputați PSD și PNL 

din Comisia pentru 
învățământ, membrii Comisiei 

pentru sănătate și familie 
 
(82) Specialitățile și durata 
pregătirii prin rezidențiat se 
stabilesc prin ordin comun al 
Ministrului Educației și al 
Ministrului Sănătății, cu avizul 
Colegiul Medicilor din 
România, Colegiul Medicilor 
Stomatologi din România și 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 
MS, prin DSP, 
cunoaște 
nevoia de 
medici și 
posturi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se 
actualizează 
denumirea 
Colegiului 
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---  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(83) Organizarea și finanțarea 
rezidențiatului și dobândirea dreptului de 
liberă practică se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului 
Educației și a Ministerului Sănătății.”

Colegiul Farmaciștilor din 
România, după caz. 

Autor: Comisiile  
 

(83) Medicii rezidenți încheie, 
după promovarea 
concursului de admitere în 
rezidențiat, un contract de 
studii cu  universitățile de 
medicină și farmacie 
acreditate sau cu 
universitățile care au în 
structură facultăți de 
medicină, medicină dentară și 
farmacie acreditate, care 
organizează programul de 
pregătire în rezidențiat la 
care au fost repartizați și un 
contract individual de muncă 
cu unitatea sanitară în cadrul 
căreia își vor desfășura 
activitatea. Salarizarea 
medicilor rezidenți se asigură 
de către Ministerul Sănătății, 
în acord cu prevederile legale  
în domeniu.” 

Autor: Deputat PSD Aurel 
Nechita, deputați PSD și PNL 

din Comisia pentru 
învățământ, membrii Comisiei 

pentru sănătate și familie 
 

(84) Text nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru a 
clarifica 
statutul 
medicilor 
rezidenți în 
urma abrogării 
OG 18/2009  
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4. (9)Admiterea la rezidenţiat a cadrelor didactice din învăţământul superior din domeniul sănătate se 
face în aceleaşi condiţii ca pentru orice absolvent al învăţământului superior din domeniul sănătate. 
(10)Medicii rezidenţi care ocupă prin concurs posturi didactice de asistent universitar în instituţii de 
învăţământ superior din domeniul sănătate continuă formarea în rezidenţiat şi sunt retribuiţi pentru 
ambele activităţi. 
(11)În cadrul instituţiilor de învăţământ superior care organizează programe de pregătire în rezidenţiat 
se constituie un departament de pregătire în rezidenţiat. În instituţiile de învăţământ superior care 
organizează programe de pregătire de medicină şi farmacie, departamentul este subordonat conducerii 
universităţii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
2. După alineatul (11) se introduce un nou 
alineat, alin. (12), cu următorul cuprins: 
 
 
„(12) Pregătirea în rezidențiat este 
coordonată de departamentele de pregătire în 
rezidențiat existente în cadrul instituțiilor de 
învățământ superior care organizează 
programe de pregătire în rezidențiat, 
conform alin. (11), și se face în unitățile 
sanitare publice sau private atestate de către 
universitățile de medicină și farmacie 
acreditate, după o metodologie proprie." 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
2. După alineatul (11) se 
introduc două noi alineate, 
alin. (12) și (13), cu următorul 
cuprins: 
”(12) Pregătirea în rezidențiat 
este coordonată de 
departamentele de pregătire în 
rezidențiat existente în cadrul 
universităților de medicină și 
farmacie acreditate sau în 
cadrul universităților care au 
în structură facultăți de 
medicină, medicină dentară și 
farmacie acreditate, care 
organizează programe de 
pregătire în rezidențiat. 
 
(13) Pregătirea în rezidențiat se 
face în unitățile sanitare publice 
sau private atestate de către 
universitățile de medicină și 
farmacie acreditate sau de 
universitățile care au în 
structură facultăți de 
medicină, medicină dentară și 
farmacie acreditate, după o 
metodologie proprie.” 

Autor: Deputat PSD Aurel 
Nechita, deputați PSD și PNL 

din Comisia pentru 
învățământ, membrii Comisiei 

pentru sănătate și familie

 
 
 
Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă.  
 
Sunt două teze 
diferite. 
 
 
 
Pentru 
corelare. 
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5.  
 
 
 
 

--- 

Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare 
începând cu prima zi a anului școlar, 
respectiv universitar următor celui în care a 
fost adoptată prin lege.  
 
 
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi 
se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 
privind organizarea și finanțarea 
rezidențiatului, cu modificările și 
completările ulterioare, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 82 din 1 
februarie 2002, aprobată prin Legea nr. 
103/2012.  
 
 
(3) În termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Ministerul Educației 
elaborează actele normative specifice pentru 
reglementarea rezidențiatului și stabilește 
măsuri tranzitorii. 

Art. II. - (1) Prezenta lege intră 
în vigoare începând cu prima zi 
a anului universitar următor 
celui în care a fost adoptată prin 
lege.  
 
(2) În termen de 30 de zile de la 
publicarea prezentei legi în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, Ministerul Educației 
și Ministerul Sănătății 
elaborează actele normative 
specifice pentru reglementarea 
rezidențiatului și stabilesc 
măsurile tranzitorii. 
 
(3) La data intrării în vigoare a 
prezentei legi se abrogă 
Ordonanța Guvernului nr. 
18/2009 privind organizarea și 
finanțarea rezidențiatului, cu 
modificările și completările 
ulterioare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 601 din 13 august 
2009,  aprobată prin Legea nr. 
103/2012, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Autor: Comisiile

Pentru 
corectitudine 
și corelare cu 
art. 5 alin. (2) 
din LEN 
 
 
Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
Corelare cu 
art. 174 alin. 
(81) și  (84). 
 
 
 
 
 
 
 
Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
 
 
 
  

 


