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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru completarea art. 174 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

Camera Deputafilor adopta prezentul proiect de lege.

Art. 1. - Articolul 174 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 

ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza 

dupa cum urmeaza:

1. Dupa alineatul (8) se introduc patru noi alineate, alin. (8^) - (8"*), 
cu urmatorul cuprins:

„(8^) Ministerul Educatiei organizeaza admiterea in rezidentiat pe 

locuri si pe posturi, prin concurs national, cu tematica si bibliografie unica, 
in temeiul unei metodologii aprobate prin ordin comun al Ministrului 

Educatiei si al Ministrului Sanatatii, la propunerea universitatilor de 

medicina si farmacie acreditate si a universitatilor care au in structura 

facultati de medicina, medicina dentara si farmacie acreditate.
(8^) Specialitatile si durata pregatirii prin rezidentiat se stabilesc 

prin ordin comun al Ministrului Educatiei si al Ministrului Sanatatii, cu 

avizul Colegiului Medicilor din Romania, Cblegiului Medicilor Stomatologi 
din Romania si Colegiului Farmacistilor din Romania, dupa caz.
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(8^) Medicii rezidenti incheie, dupa promovarea concursului de 

admitere in rezidentiat, un contract de studii cu universitatile de medicina 

si farmacie acreditate sau cu universitatile care au in structura facultati de 

medicina, medicina dentara si farmacie acreditate, care organizeaza 

programul de pregatire in rezidentiat la care au fost repartizati si un 

contract individual de munca cu unitatea sanitara in cadrul careia isi vor 

desfasura activitatea. Salarizarea medicilor rezidenti se asigura de catre 

Ministerul Sanatatii, in acord cu prevederile legale in domeniu.
(8"^) Organizarea si fmantarea rezidentiatului si dobandirea 

dreptului de libera practica se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la 

propunerea Ministerului Educatiei si a Ministerului Sanatatii.”

2. Dupa alineatul (11) se introduc doua noi alineate, alin. (12) 

si (13), cu urmatorul cuprins:
„(12) Pregatirea in rezidentiat este coordonata de departamentele 

de pregatire in rezidentiat existente in cadrul universitatilor de medicina si 
farmacie acreditate sau in cadrul universitatilor care au in structura 

facultati de medicina, medicina dentara si farmacie acreditate, care 

organizeaza programe de pregatire in rezidentiat.
(13) Pregatirea in rezidentiat se face in unitatile sanitare publice 

sau private atestate de catre universitatile de medicina si farmacie 

acreditate sau de universitatile care au in structura facultati de medicina, 
medicina dentara si farmacie acreditate, dupa o metodologie proprie.”

Art. II. - (1) Prezenta lege intra in vigoare incepand cu prima 

zi a anului universitar urmator celui in care a fost adoptata prin lege.
(2) in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Educatiei si 
Ministerul Sanatatii elaboreaza actele normative specifice pentru 

reglementarea rezidentiatului si stabilesc masurile tranzitorii.
(3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga 

Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si fmantarea 

rezidentiatului, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 601 din 13 august 2009, 
aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu modificarile si completarile 

ulterioare.
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> Acest protect de lege a fost adopt at de Camera Deputalilor 

in §edinla din 16 noiemhrie 2021, cu respectarea prevederilor 

art. 76 alin. (1) din Constitulia Romdniei, republicatd.
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