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A V I Z 
asupra Proiectului Legii educaţiei naţionale 

(PLx 156/2010) 
 

 
 Cu adresa nr. PLx 156 din 12 aprilie 2010, Biroul Permanent, în 

conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat,  a sesizat Comisia pentru sănătate şi familie, în vederea dezbaterii şi 

avizării, cu Proiectul Legii educaţiei naţionale (PLx 156/2010).  

 În urma examinării, în şedinţa din 20 aprilie 2010 Comisia pentru sănătate 

şi familie a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 

lege cu amendamentele prezentate în anexă. 

 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
la Proiectul Legii educaţiei naţionale (PLx 156/2010) 

 

Autor: Comisia pentru sănătate şi familie  
 

Nr. 
Crt. 

TEXTUL PROIECTULUI DE LEGE AMENDAMENTE MOTIVARE 

1. Art. 164 (6) La selecţia şi promovarea 
personalului didactic universitar din instituţiile de 
învăţământ superior cu programe de studii din 
domeniul sănătate se iau în considerare criteriile 
privind experienţa profesională medicală dovedită. 
În învăţământul superior din domeniul sănătate, 
pentru posturile didactice la disciplinele cu 
corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii pot 
accede doar persoane care au obţinut, prin 
concurs, în funcţie de gradul universitar, titlurile 
în specialitatea postului de medic rezident sau 
medic specialist. 
 

(6) La selecţia şi promovarea personalului didactic 
universitar din instituţiile de învăţământ superior cu 
programe de studii din domeniul sănătate se iau în 
considerare criteriile privind experienţa 
profesională medicală dovedită. În învăţământul 
superior din domeniul sănătate, pentru posturile 
didactice la disciplinele cu corespondent în reţeaua 
Ministerului Sănătăţii pot accede doar persoane 
care au obţinut, prin concurs, în funcţie de gradul 
universitar, titlurile în specialitatea postului de 
medic rezident, medic specialist, medic primar, 
după cum urmează: cel puţin rezident sau medic 
specialist pentru asistent universitar, respectiv 
medic primar pentru şef lucrări, conferenţiar, 
profesor universitar. 
 

Conform legislaţiei sanitare actuale, 
activitatea medicală, sub toate 
aspectele, la nivelul unei clinici este 
condusă de şeful de clinică ce este 
numit pe baza gradului didactic cel 
mai mare. Astfel clinicile sunt 
conduse de lectori, conferenţiari sau 
profesori universitari ce obligatoriu 
trebuie să fie medici primari. Acest 
titlu profesional – medic primar – le 
conferă în primul rând autoritate 
profesională bazată pe experienţa 
dobândită în activitatea desfăşurată 
în cel puţin 10 ani de practică 
medicală (minimul de timp necesar 
pentru prezentarea la concursul 
pentru obţinerea titlului de medic 
primar). Prin noua prevedere din 
actualul proiect, această posibilitate 
ar reveni şi medicului specialist (cu 
practică medicală de 5 ani) 
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ajungându-se la situaţii destul de 
grave în care un medic specialist cu 
unul din gradele didactice 
menţionate anterior ca şef de clinică 
să decidă conduita terapeutica peste 
deciziile altor medici primari din 
clinica. Actuala lege conţine această 
prevedere. 
 
 

2. Art. 164 (14)  Poziţia de şef de clinică se ocupă de 
către cadrele didactice universitare cu cel mai înalt 
grad universitar, respectiv conferenţiar universitar 
sau profesor universitar, pe baza hotărârii 
Senatului universităţii. Şeful de clinică poate fi 
numit şef de secţie/şef de laborator, la propunerea 
Senatului universităţii, prin ordin al ministrului 
sănătăţii. In domeniul medicină veterinară, şeful 
clinicii veterinare este propus de Consiliul 
facultăţii, aprobat de Senatul universitar şi numit 
prin decizia rectorului. 
 

(14) Poziţia de şef de clinică se ocupă pe baza 
hotărârii Senatului universităţii de către cadrele 
didactice universitare cu cel mai înalt grad 
universitar, respectiv conferenţiar universitar sau 
profesor universitar şi care au obţinut titlul 
didactic la o disciplină clinică cu corespondent 
în reţeaua Ministerului Sănătăţii. Şeful de clinică 
poate fi numit şef de secţie/şef de laborator, la 
propunerea Senatului universităţii, prin ordin al 
ministrului sănătăţii. In domeniul medicină 
veterinară, şeful clinicii veterinare este propus de 
Consiliul facultăţii, aprobat de Senatul universitar 
şi numit prin decizia rectorului. 

Este necesară această precizare  
pentru a evita ocuparea poziţiei de 
şef de clinică de către conferenţiari 
sau profesori universitari care au 
obţinut titlul didactic la discipline 
preclinice unde nu se ia în 
considerare titlul profesional  
corespondent în reţeaua sistemului 
sanitar. Ar fi nefiresc şi chiar 
periculos ca numai în virtutea 
titlului didactic superior obţinut la o 
disciplină preclinică să se obţină 
conducerea unei clinici ce 
presupune expertiză medicală în 
specialitatea respectivă.  
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