
PRIM MINISTRU 

Domnule preşedinte, 

În conformitate Cu prevederile art. 111 aim . (1) din Constituţie, 
Guvernul României formulea7ă următorul 

PUNCT DE VEDERE 

referitor la propunerea legislativă modificarea Legii educaţiei naţionale 

. fly. 1/2011, iniţiată de domnul senator USR Adrian Wiener împreună cu un 
grup de parlamentari USR (P1x.123/2020) 

I. Principalele reglementări 

Iniţiativa legislativă are ca object de reglementare modificarea aim . (9) 
al art. 44 din Legea educaţiei nr.1/2011; cu modificările şi completările 

ulterioare, ' în sensul instituirii unei excepţii, prin care să se poată înscrie la 
şcoljle sanitare postliceale doar absolvenţii de liceu care deţin diploma de 
bacalaureat. 

~ 
(9J Au drephrl să se inscrie in invăjămănnr/posllicea(, In condiJi//e al/n. (8J, a6solvenjtide /iceu, ca saujără diplomă de Gacalaureal. 



II. Observatii 
, 

Având în vedere faptul că, pe de o parte, admiterea în învăţământul 
postliceal se face în conformitate cu crite iile generale, aplicabile în mod 
universal, tuturor absolvenţilor de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, 
iar pe de altă parte, învăţământul postliceal se încheie cu examen de 
certificare a competenţelor profesionale; considerăm că atât eventuala 
descalificare/neadmitere a unor candidaţi în cadrul învăţământului postliceal 
sanitar, cât şi obţinerea de către aceştia a certificării competenţelor 
profesionale, în uiuia unui examen, reprezintă elemente objective suficiente 
care permit admiterea candidaţilor şi, respectiv certificarea competenţelor 
profesionale dobândite, în baza competenţelor/meritelor personale, indiferent 
dacă aceştia deţin sau nu, în momentul admiterii, diplomă de bacalaureat. 

Semnalăm că adoptarea iniţiativei legislative va conduce, la o situaţie de 
discriminare a acestei categorii de candidaţi la admiterea în învăţământul 
postliceal, în raport Cu restul categoriilor de'candidaţi, cei care optează pentru 
alte tipuri de şcoli postliceale decât şcolile sanitare. 

De asemenea, considerăm că măsura propusă va diminua în mod 
semnificativ numărul de absolvenţi de scoli postliceale sanitare, aceasta 
având un impact major asupra sistemului naţional de sănătate. ; 

III. Punctul de vedere al Guvernului 

Având în vedere considerentele menţionate, Guvernul nu. susţine 
adoptarea acestei iniţiative legislative. ; 

Cu stimă, 

Ludo*rc 

PRIM-MINiSTRU 

Domnului deputat Ion-Marcel CIOLACU 
Preşedintele Camerei Deputaţilor 


