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lESII
PUNCTE DE VEDERE 2iua Luna.

referitoare la propunerea legislativa pentru completarea art.174 din 

Legea educatiei nationale nr.1/2011 (plx255/9.06.2021)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §1 functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile §1 completarile ulterioare, §i art. 

11 lit. a) din RegulamentuI de organizare ^i functionare, Consiliul Economic §i Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru completarea art.174 din Legea 

educatiei nationale nr.1/2011 (plx255/9.06.2021).

in temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 

22 alin. (4) din RegulamentuI de organizare si functionare, in sedinta din data de 23.06.2021, 

desfasurata online, conform prevederilor Hotararii Plenului nr.25/04.03.2021, partile 

reprezentate in Plenul Consiliului Economic §i Social si-au exprimat urmatoarele puncte de 

vedere:
a) reprezentantii partii patronale si reprezentantii partii sindicale au votat pentru avizarea 

FAVORABILA a proiectului de act normativ, cu propunerile de modificare prevazute 

in anexa;

b) reprezentantii asociatiilor si fiindatiilor neguvemamentale ale societatii civile au votat 

pentru avizarea NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, cu urmatoarea

motivare:
• modificarea de ansamblu a unei reglementari la nivel primar, cu atat mai mult o 

modificare care schimba insasi esenta modului de organizare a unui sistem de formare
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initiala a unei categorii profesionale, trebuie sa prevada clar care sunt efectele preconizate 

si sa stabileasca niste linii directoare §i drepturi si obligatii principale ale categoriei 

profesionale vizate, in speta rezidentul. Initiativa legislativa nici nu preconizeaza, nici nu 

reglementeaza la nivel general organizarea sistemului de rezidentiat, astfel incat o 

hotarare de Guvem subsecventa sa poata organiza executarea legii;

• initiativa muta eompetenta prineipala a gestionarii rezidentiatului din sfera 

Ministerului Sanatatii in sfera Ministerului Educatiei pentru medicii rezidenti, angajati ai 

Ministerului Sanatatii. Chiar daca aceasta transformare a competentei poate fi maligna, 

benigna sau utila, lipsa preconizarii oricaror efecte, care ar fi lasate in reglementare la 

exelusiva apreciere a Guvemului, sunt apte de a crea instabilitate §i consecinte negative;

• in contextul abrogarii in integralitate a Ordonantei Guvemului nr. 18/2009 privind 

organizarea si finantarea rezidentiatului, eu modificarile si completarile ulterioare, care 

constituie reglementarea primara in materia rezidentiatului, initiatorii nu ofera nicio 

solutie legislativa privind modul in care va fi organizat rezidentiatul odata ce acesta este 

mutat in sfera de eompetenta a Ministemlui Educatiei, lasand in sarcina Guvemului sa 

reglementeze consecintele initiativei legislative. Acest mod de elaborare nu este oportun, 

intmcat, pe de-o parte, nu poate fi evaluat impactul reglementarii, si, de pe alta parte, 

importanta valorilor protejate de reglementarea rezidentiatului necesita cel putin o 

reglementare generala la nivelul legii, cu inerenta aplicare si detaliere prin acte ale 

administratiei publice eentrale (Guvemul prin hotarare sau ministerele de resort prin 

ordine);

• transfemi de eompetenta ridica semne de intrebare privind statutul rezidentului, cata 

vreme actul normativ cu putere de lege care il reglementeaza este abrogat si neinlocuit de 

o alta reglementare la acela§i nivel de forta juridica. Astfel, nu s-ar cunoaste, de exemplu, 

natura platilor efectuate (bursa sau salariu), calitatea de contribuitor la sistemul de pensii 

si altele. Drept consecinta, reglementeirea generala a statutului rezidentului, pentm 

stabilitate si protectie juridica la cel mai inalt nivel, trebuie sa isi gaseasca izvoml in acte 

cu putere de lege, iar abrogarea Ordonantei Guvemului nr. 18/2009 privind rezidentiatul 

sa fie, privit din optica initiatomlui, inlocuita cu o reglementare a statutului general al 

rezidentului in Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile §i completarile 

ulterioare.

Presedinte, 
Bogdan SIMION
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Propuneri de modiHcare aferente
propunerii legislativepentru completarea art.174 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 (plx255/9.06.2021)

Articol/litera
/paragraf Text propus MotivareText initial

Nevoile de medici pe locatii posturi, la nivel 
national, pot fi cunoscute doar de Ministerul 
Sanatatii, prin intermediul Directiilor de 
Sanatate Publica din subordine, Ministerul 
Educatiei sau universitatile de medicina §i 
farmacie neavand date in acest sens la nivelul 
intregii tari. Astfel, este necesar ca ?i 
Ministerul Sanatatii sa fie implicat in 
organizarea procesului de admitere la 
rezidentiat.

Art.I pct.I Art. 175 
(1)...(8)
(8‘) Ministerul Educatiei organizeaza admiterea in 
rezidentiat pe locuri §i pe posturi, prin concurs 
national, cu tematica ^i bibliografie unica, in temeiul 
unei metodologii aprobate prin ordin comun al 
Ministrului Educatiei Ministrului Sanatatii, la 
propunerea universitatilor de medicina ?i farmacie 
acreditate. Locurile $i posturile pentru care se 
organizeaza admitere in rezidentiat sunt propuse 
de Ministerul Sanatatii, in acord cu necesitatile 
din teritoriu.

Art. 175
(1)...(8)
(8‘) Ministerul Educatiei organizeaza 
admiterea in rezidentiat pe locuri ?! pe 
posturi, prin concurs national, cu tematica ^i 
bibliografie unica, in temeiul unei 
metodologii aprobate prin ordin al Ministrului 
Educatiei, la propunerea universitatilor de 
medicina ^i farmacie acreditate.

(8“) Medicii rezidenti tncheie, dupa promovarea
concursului de admitere in rezidentiat, un 
contract de studii cu institutia de invatamant 
superior care organizeaza programul de pregatire 
in rezidentiat la care au fost repartizati ^i un 
contract individual de munca cu unitatea sanitara 
in cadrul careia i^i vor desfa^ura activitatea. 
Salarizarea medicilor rezidenti in unitatile 
sanitare se asigura in acord cu prevederile legale 
in vigoare in domeniu.

Pentru a clarifica statutul medicilor rezidenfi, 
in conditiile abrogarii Ordonantei Guvernului 
nr. 18/2009 privind organizarea ^i finantarea 
rezidentiatului, cu modificarile §i completarile 
ulterloare, este necesara aceasta completare in 
propunerea legislativa propusa, care sa stea la 
baza viitoarei hotarari a Guvernului privind 
organizarea ^i finantarea rezidentiatului care 
urmeaza a fi elaborata.

Art.I pct.I




