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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, 
ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT 
București, 22 aprilie 2020 
Nr.4C-11/118 

 
RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011  
 (Plx.123/2020) 

 
 

1. În baza prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 123 din 14 aprilie 2020, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea Legii educației naționale 
nr.1/2011.  

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul negativ al Comisiei pentru sănătate și familie, avizul negativ al Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, avizul negativ al Comisiei pentru egalitate de șansă între femei și bărbați, avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr. 289/01.04.2020, Punctul de vedere negativ al Ministerului Educației și Cercetării nr.  8699M/16.04.2020. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.44 alin.(9) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, în vederea introducerii obligativității deținerii unei diplome de bacalaureat de către absolvenții care doresc să se 
înscrie la școlile sanitare postliceale.  

 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituţia României, republicată. 
 
 La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 24 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

În baza prevederilor art. 55 şi 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 
invitat doamna Ioana Lazăr - secretar general în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.   
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 3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 
   

4. În urma dezbaterii, în ședința din data de 22 aprilie 2020, Comisia a propus, cu 21 de voturi pentru respingere, 1 vot împotriva 
respingerii și 2 abțineri, respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 

- Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale, modificată și 
rectificată, Secțiunea 3 - Asistent medical generalist, art. 31 - Formarea de asistent medical generalist, stabilește că ”admiterea la formarea de 
asistent medical generalist este condiționată de: (a) absolvirea unui ciclu de învățământ general de 12 ani, atestată de o diplomă, un certificat 
sau un alt titlu eliberat de autoritățile sau organismele competente ale unui stat membru sau de un certificat care atestă promovarea unui 
examen de nivel echivalent și care permite accesul la universități sau la instituții de învățământ superior de nivel recunoscut ca echivalent; sau 
(b) absolvirea unui ciclu de învățământ general de cel puțin zece ani, atestată de o diplomă, un certificat sau un alt titlu eliberat de autoritățile 
sau organismele competente ale unui stat membru sau de un certificat care atestă promovarea unui examen de nivel echivalent și care permite 
accesul la o școală profesională sau la un program de formare profesională de asistenți.” Directiva europeană a fost transpusă de fiecare stat 
membru, ținând seama și de tipul de învățământ existent până în anul 2005, astfel că România a structurat formarea asistenților medicali pe 
două niveluri de pregătire: de nivel terțiar/universitar și de nivel secundar/postliceal-profesional, conform punctelor (a) și (b) din textul 
Directivei; 

- modificarea art. 44 alin. (9) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul propus de 
inițiatori, ar conduce la o situație de discriminare a acestei categorii de candidații în cadrul admiterii în învățământul postliceal, în raport cu 
restul categoriilor de candidați, care optează pentru alte tipuri de școli postliceale decât școlile sanitare. De asemenea, ar determina diminuarea 
în mod semnificativ a numărului de absolvenți de școli postliceale sanitare, aceasta având un impact major asupra sistemului național de 
sănătate; 

- admiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale, aplicabile în mod universal, tuturor absolvenților de 
liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, iar învățământul postliceal se încheie cu examen de certificare a competențelor profesionale, ceea ce 
reprezintă elemente suficiente ce permit admiterea candidaților și, respectiv certificarea competențelor profesionale dobândite, în baza 
competențelor/meritelor personale, indiferent dacă aceștia dețin sau nu, în momentul admiterii, diplomă de bacalaureat. 
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