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AVIZ 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind 

exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în 

sistemul sanitar din România 
(Plx. 289/2016) 

 

 

 În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu adresa nr. Plx.289 din 21 iunie  2016, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a primit, spre dezbatere şi avizare, propunerea legislativă pentru modificarea 
Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi 
chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, 
Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România. 

Propunerea legislativă a fost dezbătută în Comisie în şedinţele din 28 iunie și 
06 septembrie 2016. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz 
favorabil, cu amendamentul admis din Anexă, asupra propunerii legislative 
menţionate. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

           PREŞEDINTE                    SECRETAR 
       Adrian Nicolae DIACONU                                         Victor CRISTEA 
             
         
 

  Expert parlamentar 
                                                                                                                   Monica Tudor  
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Anexă 
        AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text 
Legea nr. 460/2003, actualiz. 

Text 
Adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1. Art. 11 - Biochimistul, 
biologul şi chimistul din 
sistemul sanitar au 
obligaţia profesională de 
a se pregăti prin 
programe de pregătire 
continuă, elaborate de 
Ministerul Sănătăţii cu 
consultarea Ordinului 
Biochimiştilor, Biologilor 
şi Chimiştilor. 
 
 

Art. 11 - (1) Biochimistul, biologul şi chimistul 
din sistemul sanitar au obligaţia de a se pregăti 
continuu din punct de vedere profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Sunt creditate, ca forme de educație 
continuă, formele de învățământ 
postuniversitar de specialitate, formele de 
educație permanentă, precum și manifestările 
și activitățile cu caracter științific.  
 
(3) Formele de învățământ postuniversitar 
cuprind:  
a) forme de educație continuă propriu-zise, 
reprezentate de cursurile de învățământ 
postuniversitar și de cursurile de învățământ 
postuniversitar la distanță; 
b) alte forme de învățământ postuniversitar, 
reprezentate de: specializarea într-o nouă 
specialitate în afara celei de bază, dobândirea 
de atestate de studii complementare, masterat 
și/sau doctorat. 
 
 

 
Art. 11 - (1) Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Text nemodificat 
 
 
 
 
(3) Formele de învățământ 
postuniversitar sunt cele prevăzute de 
Legea nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
 
(4) Alte forme de învățământ 
postuniversitar sunt reprezentate de: 
specializarea într-o nouă specialitate în 
afara celei de bază, dobândirea de 
atestate de studii complementare, 
masterat și/sau doctorat. 
 

 
 
 



 

3 
 

(4) Formele de educație permanentă sunt 
reprezentate de cursurile de educație 
permanentă sau formare continuă, ateliere de 
formare profesională continuă și stagii practice 
de perfecționare profesională sau de adaptare 
ori readaptare profesională. 
 
 
(5) Manifestările și activitățile cu caracter 
științific creditate cuprind: 
………….  
 
(6) Sunt recunoscute ca organizatoare de 
educație continuă următoarele entități: 
……………… 

(5) Formele de educație permanentă 
sunt reprezentate de cursurile de 
formare profesională a adulților, 
ateliere de formare profesională 
continuă și stagii practice de 
perfecționare profesională sau de 
adaptare ori readaptare profesională. 
 
Alin. (5) devine (6). 
Text nemodificat 
 
 
Alin. (6) devine (7). 
Text nemodificat 
 
Autor: Comisia  

    


