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LEGE

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

ParlamentuI Romaniei adopta prezenta 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 modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

l.Dupa aiineatul (8) se introduc cinci noi alineate, aiineatele (8^)-(8^), cu 
urmatorul cuprins:

„(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 al Ministrului Educatiei, la propunerea universitatilor de 
medicina §i farmacie acreditate.

(8^) Specialitalile §i durata pregatirii prin rezidentiat se stabilesc prin ordin comun 
al Ministrului Educatiei si al Ministrului Sanatapi, cu avizul Colegiul Medicilor din 
Romania, Colegiul Medicilor Denti§ti din Romania §i Colegiul Farmaci§tilor din 
Romania, dupa caz.”

(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 aiineatul (11) se intruduice un nou alineat, alin. (12), cu urmatorul 
cuprins: ■ .r.'
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„(12) Pregatirea in rezidentiat este coordonata de departamentele de pregatire in 
rezidenfiat existente in cadrul institutiilor de invatamant superior care organizeaza 
programe de pregatire in rezidentiat, conform alin. (11), si se face in unitatile sanitare 
publice sau private atestate de catre universitatile de medicina si farmacie acreditate, 
dupa 0 metodologie proprie.”

Art. 11. - (1) Prezenta lege intra in vigoare incepand cu prima zi a anului scolar, 
respectiv universitar urmator celui in care a fost adoptata prin lege.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta Guvernului nr. 
18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificarile si completarile 
ulterioare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobata 
prin Legea nr. 103/2012.

(3) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Ministerul Educatiei elaboreaza actele normative specifice pentru 
reglementarea rezidentiatului §i stabileste masuri tranzitorii.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputafilor, in ^edinfa din.......
respectarea prevederilor art. 76 alin.(l) din Constitufia Romaniei, repubiicata.

,cu

Pre§edintele Camerei Deputafilor 
Ludovic Orban

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in ^edin^a din ........
prevederilor art. 76 alin.(l) din Constitufia Romaniei, repubiicata.

, cu respectarea

Pre^edintele Senatului 
Anca Dana Dragu


