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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

         COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
         ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
         Bucureşti, 26 octombrie 2016 
         Nr.4c-9/236 

                              COMISIA PENTRU SĂNĂTATE 
                              ȘI FAMILIE 
                              Bucureşti, 26 octombrie 2016 
                              Nr.4c-8/356 

 
RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative privind modificarea art. 174, alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale 
(Plx. 347/2016) 

  
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 347 din 11 octombrie 2016, 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă privind modificarea art. 174, alin. 
6 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. 

           Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul Consiliului Legislativ. 

           Propunerea legislativă are ca obiect modificarea art.174 alin.(6) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, în sensul ca universitățile  
din domeniul medical, în baza autonomiei universitare, să poată recunoaște, pe baza condițiilor stabilite de Senatul universității, creditele 
de studii transferabile obținute în învățământul postliceal sanitar.  

         2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituţia România, republicată.  
 
 3. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate. 
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Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 18 octombrie 2016.   
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la 

dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat: Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat ]n cadrul Ministerului Educației Naționale 
și Cercetării Științifice.  

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea 
propunerii legislative cu amendamente admise.  

 
Comisia pentru sănătate și familie a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 18 octombrie 2016.  
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 17 membri ai Comisiei.  
În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate și familie a propus, cu unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu 

amendamente admise.  
 
Având în vedere că amendamentele celor două Comisii au fost diferite, în zilele de 24 octombrie și, respectiv, 25 octombrie 2016, 

cele două Comisii s-au reunit în ședință comună și au adoptat prezentul raport, cu majoritate de voturi (2 abțineri).  
 

 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 
   
 6. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
propunerii legislative cu amendamentele admise din Anexă. 
   

PREŞEDINTE 
Adrian Nicolae DIACONU 

 

 
 

                 PREŞEDINTE 
Corneliu-Florin BUICU 

SECRETAR 
Florica CHERECHEȘ 

 SECRETAR 
Lucreția ROȘCA 

 
Consilier parlamentar 
Ioana Florina Mînzu 

  
Șef birou 

Gheorghe Marinescu 
Consilier parlamentar 

Florin Danciu 
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                   ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE                                                             

 
 

Nr. 
crt. 

Text  
Lege nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.   
--- 

Titlul Legii: Lege privind 
modificarea art.174, alin.6 din 
Legea nr.1/2011 a educației 
naționale 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea art. 174 
alin. (6) din Legea educației naționale 
nr.1/2011 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

2.  
 
 

--- 

Articol unic: Art.174, alin.6 din 
Legea nr.1/2011 a educației 
naționale se modifică astfel: 
 

Articol unic: Alineatul (6) al articolului 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 va avea 
următorul cuprins: 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

3.  
 
 
Art. 174 - (6) În învăţământul 
superior din domeniul sănătate nu 
se pot transforma în credite 
echivalate şi transfera studiile 
obţinute în învăţământul postliceal. 
 

 

“În învățământul superior din 
domeniul medical, universitățile, în 
baza autonomiei universitare, pot 
recunoaște, pe baza condițiilor 
stabilite de Senatul universității, 
creditele de studii transferabile 
obținute în învățământul postliceal 
sanitar. ” 

”(6) În învățământul superior din domeniul 
medical, universitățile, potrivit autonomiei 
universitare, pot recunoaște, pentru studenții 
admiși, pe baza condițiilor stabilite de Senatul 
universitar, creditele pentru educație și 
formare profesională obținute în învățământul 
postliceal sanitar și le pot echivala cu credite 
de studii transferabile. 
 

Autor: Deputat PNL Horia Cristian, Deputat 
PNL Florica Cherecheș, Comisiile reunite 

 
Pentru o mai 
bună formulare. 
Se utilizează 
termenii folosiți 
în sistemul de 
învățământ.  

 


