
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titlulproiectului de act normativ

Lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenta a Guvernului 
privind unele masuri in domeniul educatiei si pentru prorogarea unor termene

Secfiunea a 2-a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

in conformitate cu prevederile art. 74 alin. (5) din Legea 
educatiei na^ionale nr.l/201U cu modificMe §i completMe 
ulterioare: „La finalul clasei a Vlll-a, in baza unei metodologii 
elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, se realizeaza o 
evaluare na^ionala obligatorie a tuturor absolven^ilor. 
Rezultatele evaluarii se exprima printr-un punctaj, similar 
testelor Internationale. Evaluarea se realizeaza prin urmatoarele 
probe:

1. Descrierea 
situafiei actuale

a) o proba scrisa la limba §i literatura romana;
b) o proba scrisa la limba matema;
c) 0 proba scrisa transdisciplinara la matematica §i

Itiinte;
d) 0 proba scrisa la o limba de circulatie intemationala;
e) 0 proba practica de utilizare a calculatorului, 

sustinuta in timpul anului;
f) o proba orala transdisciplinara de evaluare a 

competentelor civice §i sociale, sustinutain timpul anului.’'
Potrivit prevederilor art. 361 alin.(3) lit.b) din Legea 

nr. 1/2011, cu modificMe si completarile ulterioare, generatia 
de elevi care a inceput clasa a V-a in anul §coiar 2017 - 2018 ar 
urma sa sustina la examenul de evaluare nationals inclusiv 
probe transdisciplinare, in conformitate cu prevederile art. 74 
alin. (5).

A

In contextul actual planurile-cadru pentru invatamantul 
gimnazial, programele si manualele scolare sunt de tip
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disciplinar insa procesul de predare - invatare - evaluare nu s-a 
realizat transdisciplinar.

In intervalul 2020 - 2024, Ministerul Educatiei Cercetmi 
implementeaza proiectul „CURRICULUM RELEVANT, 
EDUCATIE DESCHISA pentru toti’’- CRED, Cod SMIS 
2014+: 118327, proiect care i§i propune abilitarea curriculara a 
cadrelor didactice din mva|amantul primar §i gimnazial pentru o 
abordare metodologica centrata pe competence cheie 
implementarea la clasa a acestor metode incepand cu anul §colar 
2020-2021, premise necesare pentru abordarea transdisciplinara 
in evaluarea absolven|ilor invatamtoului gimnazial.

Astfel, premisele necesare pentm abordari transdisciplinare 
in evaluare nefiind asigurate in acest moment, se impune o 
derogare de la prevederile art. 361 alin.(3) lit.b) din Legea 
educatiei na|ionale nr. 1 /2011, cu modific^ile si completarile 
ulterioare.

in conformitate cu prevederile art. 76 alin. (4) din Legea 
nr.1/2011, cu modificarile completarile ulterioare, 
metodologia-cadru de organizare §i desfa§urare a admiterii in 
clasa a IX-a este elaborata de Ministerul EducaCiei §i Cercetarii 
§i este data publicitaCii, pentru fiecare generaCie, cel mai t^ziu la 
inceputui clasei a Vlll-a. Astfel, pentru generafia de elevi care a 
inceput clasa a V-a in anul §colar 2017 - 2018 ^i care este, in 
acest an scolar, in clasa a Vll-a, metodologia de organizare si 
desfasurare a admiterii in invaCamantul liceal ar trebui sa fie data 
publicitatii la inceputui anului scolar 2020 - 2021.

in conformitate cu prevederile art. 77 alin. (4) din Legea 
educatiei na|ionale nr.1/2011, cu modific^ile §i completarile 
ulterioare, elevii care au promovat clasa a Xll-a/a Xlll-a sus^in 
examenul de bacalaureat insclusiv la probe scrise 
transdisciplinare.

in conformitate cu prevederile art. 361 alin.(3) lit.c) din 
Legea nr. 1 /2011, cu modificarile si completarile ulterioare, 
„examenul de bacalaureat se va desfa§ura in conformitate cu 
prevederile prezentei legi incepand cu genera^ia de elevi care 
incepe clasa a IX-a in anul §colar 2020 - 2021iar in contextul 
actual planurile-cadru pentru invatamantul liceal, programele si 
manualele scolare sunt de tip disciplinar, si, in consecint^ 
procesul de predare - invatare - evaluare s-a realizat prin 
abordare disciplinary §i nu transdisciplinara.

Conform prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea educatiei 
nationale nr. 1/2011, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
invatamantul general obligatoriu cuprinde invatamantul primar, 
invatamantul gimnazial $i primii 2 ani ai invatamantului
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secundar superior. Astfel, abordarea transdisciplinara a 
planurilor-cadru pentru invatamantul liceal, a programelor 
manualelor §colare trebuie corelata cu planurile-cadru §i 
programele din invatamantul gimnazial, cu sistemul de evaluare 
transdisciplinara a absolventilor clasei a Vlll-a.

Astfel, avand in vedere c^ in prezent, invatamantul 
gimnazial §i evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII- 
a nu se bazeaza pe o abordare transdisciplinara, pentru generatia 
de elevi care incepe clasa a IX-a in anul ^colar 2020 - 2021 nu 
pot fi asigurate conditiile de studiu transdisciplinar §i de 
sustinere a probelor scrise ale examenului national de 
bacalaureat a§a cum sunt ele prev^ute in art. 77 alin. (4) din 
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile |i 
complet&‘ile ulterioare, se impune o derogare de la prevederilor 
art. 361, alin.(3), lit.c) din Legea educatiei nationale nr. 1 /2011.

Prin adoptarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu 
modific^le §i complet^ile ulterioare, Ministerul Educatiei si 
Cercet^ii (MEC), are competente de monitorizare si verificare 
directa sau prin organismele abilitate, de organizare si 
functionare a invatmnantului superior, cercet^ii universitare si 
de asigurare a calitatii in invatamantul superior, conform art. 216 
alin. (2) lit. c).

Fiecare §coala doctorala este evaluata individual, pentru 
fiecare domeniu in parte, in vederea acredit^ii, iar evaluarea 
§colii doctorale se face pe baza performantei §colii doctorale §i 
a capacitatii institutionale a lOSUD-ului din care face parte 
§coala doctorala, conform art. 158 din Legea nr. 1/2011, cu 
modific^ile si completmle ulterioare.

A

In conformitate cu art. 158 din Legea nr. 1/2011 cu 
modific^le si completarile ulterioare, Agentia Romana de 
Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) sau o 
alta agentie de asigurare a calitatii, din tara sau strainatate, 
realizeaza evaluarea §colilor doctorale. Precizam ca ARACIS 
este institute independenta in raport cu MEC, potrivit legislatiei 
in vigoare.

Potrivit Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modific^ile 
si completarile ulterioare, conditiile de admitere, inclusiv cifrele 
de §colarizare trebuie facute publice in fiecare an, de catre 
universitate, cu cel putin 6 luni inainte de sustinerea concursului 
de admitere. In conditiile in care nu vor fi acreditate studiile 
doctorale, nu poate fi alocata nicio cifra de scolarizare, pe cale
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de consecin^^ nu poate fi organizat examen de admitere la studii 
doctorale in nicio universitate.

In momentul de fa^a, potrivit prevederilor legale, §colile 
doctorale acreditate trebuiau sa fie supuse procesului de 
evaluare periodic^ panS cel mai tarziu la data de 31 decembrie 
2019. Avand in vedere faptul ca modific^i legislative anterioare 
au general necesitatea modificarii metodologiei de evaluare 
pentru toate cele trei cicluri de studii, ARACIS a inceput acest 
demers cu studiile universitare de licenlS §i pentru continuitate a 
elaborat cadrul metodologic in ceea ce prive§te studiile de 
master, in prezent urmeaza sa fie finalizate §i metodologiile 
pentru studiile universitare de doctoral, in acest sens facem 
precizarea ca, la nivelul MEC functioneaza un grup de lucru ce 
are ca scop finalizarea metodologiilor privind studiile doctorale.

in temeiul faptului ca pentru ciclul III de studii universitare 
- doctoral, examenul de finalizare este examenul de sus^inere 
publica a tezei de doctoral, iar acesta se organizeaza §i se 
desfa§oara numai de cStre instituliile de inval^mant superior 
acreditate, iar absolven^ii programelor de studiu din institutiile 
de inv51amant superior autorizate provizoriu vor finaliza studiile 
prin examen numai in cadrul institupilor de invalamant superior 
care au programe de studiu cu profil similar, acreditate, in 
contextul pierderii acreditarii, dupa data de 31.12.2019 nicio 
institulie organizatoare de studii universitare de doctoral din 
Romania nu va putea asigura sus|inerea examenului de 
finalizare.

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvemului 
nr.681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de 
doctoral, cu modificarile §i completarile ulterioare, care 
statueaza faptul ca studenpi-doctoranzi afla^i in derularea 
programului de doctoral in cadrul unei §coli doctorale care §i-a 
pierdut acreditarea i§i continua studiile conform contractului §i 
programului de studii panS la finalizarea acestora, iar suspnerea 
publica a tezelor de doctoral ale studentilor-doctoranzi care 
provin de la o §coala doctorala care §i-a pierdut acreditarea se 
organizeaza de catre o alta ^coala doctorala acreditate din 
acela§i domeniu sau dintr-un domeniu similar, rezultS ca in 
contextul in care dupa 31.12.2019 Romania nu va mai avea nicio 
§coala doctorala acreditate vor fl imposibil de sustinut public 
tezele de doctoral.

Luand in considerare faptul ca din motive obiective 
procedure de evaluare periodica la inteiA'alul de 5 ani nu s-a putut 
realiza conform prevederilor art. 158 alin. (4) din Legea
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educatiei nationale nr. 1/2011, se impune rezolvarea blocajului 
intampinat de scolile doctorale in ceea ce priveste organizarea 
examenului de admitere pentru anul universitar 2020-2021 si de 
flnalizare a studiilor doctorale dupa data de 31.12.2019.

Blocajul identificat de cMre MEC a determinat necesitatea 
stringenta de asigurare a calita|ii §i a conditiilor optime pentru 
desfa§urarea procesului de invattoant in cadrul ciclului de 
doctorat in anii universitari 2019-2020, 2020-2021 in vederea 
asigur^ii bunei functionari a sistemului national de invatamto.

Jinand cont ca in prezent situatia cu privire la studiile 
doctorale acreditate p^a la data de 31.12.2019, se prezinta 
sintetic dupa cum urmeaza:

• Num^ul total de Institutii Organizatoare de Studii 
Universitare de Doctorat (lOSUD): 55, din care: 50 
institutii de invatamant superior de stat, 4 - institutii de 
inva^toto superior particulare si 1 - Academia Romana.

• Nr. scoli doctorale : 214
• Nr. domenii de doctorat existente: 436
• Nr. programe de studii universitare de doctorat: 21 016
FM interventia Guvemului, ins^ studentii-doctoranzi nu i§i 

vor putea sustine examenul de fmalizare a studiilor doctorale, 
acestia suportand o serie de consecinte &a a fi responsabili de 
situatia creata. De aceea, propunerile proiectului de act normativ 
vin sa deblocheze aceasta situatie §i sa evite potentialele 
consecinte financiare (economice) asupra studentilor-doctoranzi 
inscrisi in proiecte finantate din Fondul Structural European 
(FSE) ale c^or conditii nu le permit amanarea sustinerii 
examenului de fmalizare a studiilor doctorale, fara inapoierea 
contravalorii sustinerii financiare primite in cadrul acestor 
proiecte.

Caracterul urgent al proiectului de act normativ este dat de 
faptul ca generapa de elevi care a inceput clasa a V-a in anul 
§colar 2017 - 2018 este, in acest an §colar, in clasa a Vll-a, si, 
pentru ace|ti elevi, metodologia de organizare si desfasurare a 
admiterii in inva^mantul liceal ar trebui sa fie data publicitatii 
la inceputul anului scoiar 2020 - 2021, impreuna cu metodologia 
de organizare |i desfasurare a examenului de evaluare national!

Avand in vedere faptul ca metodologia de organizare si 
desfasurare a admiterii in invatamantul liceal se afla in curs de 
elaborare, aprobarea acesteia producand efecte incepand cu data 
de 1 septembrie 2020, in cazul neadoptarii cu caracter de 
urgenta a proiectului de act normativ nu va putea fi adusa la 
indeplinire de catre Ministerul Educatiei $i Cercetarii obligatia
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de asigurare a transparentei in procesul de elaborare a ordinului 
de ministru de aprobare a metodologiei, cu respectarea 
termenului prevazut la art. 76 alin. (4) din Legea nr.1/2011, cu 
modificarile si complet^ile ulterioare.

Caracterul urgent al proiectului de act normativ cu privire la 
termenul de aplicare a prevederilor art. 77 alin. (4) §i alin. (5) din 
Legea nr. 1/2011, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
privind probele scrise ale examenului national de bacalaureat 
este dat de faptul ca in anul 2020 MEC trebuie sa dea publicita^ii, 
pentru genera^ia de elevi care incepe clasa a IX-a in anul §colar 
2020 - 2021, continuturile programelor de examen pentru 
probele de examen prevazute la art. 77 alin. (4), in conditiile in 
care, pentru aceasta genera^ie de elevi procesul de predare - 
invatare - evaluare in inva|toantul gimnazial §i evaluarea 
nationals nu s-au bazat pe un curriculum transdisciplinar §i nu 
exista in prezent planuri-cadru §i programe de liceu bazate pe o 
abordare transdisciplinara in baza c^ora sa fie stabilite 
con^inuturile programelor de examen.

Acutizarea problemei privind acreditarea §colilor doctorale, 
av^d in vedere faptul ca, f^a interventia imediata a 
Guvernului, §colile doctorale din Romania nu pot organiza 
examene de admitere la studii universitare de doctorat pentru 
anul universitar 2020 - 2021 si nici sustineri publice ale tezelor 
de doctorat finalizate, in consecin^a fiind in imposibilitatea 
emiterii diplomelor §i titiurilor universitare recunoscute de catre 
MEC, acestea doua reprezentand atribute specifice ale 
acredit^ii, conform cadrului normativ in vigoare.

Avand in vedere cele expuse, §i deoarece toate elementele 
vizate de prezenta propunere vizeaza interesul public si 
constituie situajii extraordinare a caror reglementare nu poate fi 
amanata, in contextul observarii unor probleme de eficienta, 
functionalitate §i de neclaritate sau vid legislativ in domeniul 
politicilor educationale, MEC propune proiectul de act normativ.

In contextul observ^ii unor probleme de eficienta, 
functionalitate si de neclaritate sau vid legislativ in domeniul 
politicilor educationale, MEC propune proiectul de act normativ, 

Modificarile legislative determina urmatoarele schimbari 
preconizate:

Prorogarea termenelor prevazute la articolului 361 alin.(3) lit. 
b), c) si d) din Legea nr. 1/2011, cu modificMe si complet^le 
ulterioare, astfel:______________________________________

2.Schimb^i
preconizate
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Termenul prevazut la lit. b) pentru desfa^urarea evaluarii 
nationale organizata la finalul clasei a Vlll-a se va proroga p^a 
la absolvirea clasei a Vlll-a de catre generatia de elevi care 
incepe clasa a V-a in anul scolar 2020 ~ 2021;

Termenul prevazut la lit. c) pentru desfa§urarea 
examenului de bacalaureat se va proroga pana la absolvirea 
clasei a XII/XIll de catre generatia de elevi care incepe clasa a 
IX-a in anul §colar 2024 - 2025;

1.

2.

Termenul prevfcut la lit. d) pentru desfasurarea admiterii 
la liceu se va proroga pana la absolvirea clasei a Vlll-a de catre 
generatia de elevi care incepe clasa a V-a in anul §coIar 2020 - 
2021.

3.

Func|ionarea ^colilor doctorale din Romania:
Proiectul de act normativ propune men|inerea acreditarii 

§colilor doctorale pana la realizarea procesului de evaluare 
periodica, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2021, aslfel incM 
acestea sa poata organiza examene de finalizare a studiilor 
doctorale §i sa poata emite diplome §i titluri universitare 
recunoscute de catre MEC, acestea doua reprezentand atribute 
specifice ale acredit^i, conform cadrului normativ in vigoare.

Revizuirea prevederilor legale din domeniile vizate de 
proiectul de act normativ se fundamenteazS pe solicitarea 
Consiliului Na|ional al Rectorilor si implicit a institu|iiIor de 
invattoant superior §i pe nevoia eficientiz^ii, imbunatatirii si 
transparentizarii sistemului educational din Romania si a 
politicilor publice educationale.

3. Alte informa^ii

Secfiunea a 3~a
Impactul socio-economic alproicctului de act normativ

1, ImpactuI macroeconomic Nu este cazul

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri

Nu este cazul

2^ Impactul asupra sarcinilor 
administrative.

0 parte dintre sarcinile administrative 
aferente monitoriz^ii si controlului 
calitatii invatamantului superior se vor 
simplifica prin clarificarea unor situatii de 
vid legislativ semnalate §i corectate de 
proiectul de act normativ.

a) Se va cuantifica impactul 
net al sarcinilor administrative, 
evidentiindu-se atat costurile 
administrative generate de noul
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act normativ sau de modificarea 
legislative, cat §i de costurile 
administrative eliminate. 

Simplificarea procedurilor 
administrative.
2^.Impactul asupra intreprinderilor 
mici mijlocii.

a) Se va prezenta rezultatul cu 
privire la aplicarea testului
intreprinderilor mici §i mijlocii,
precum §i avizu! obfinut in
conformitate cu dispozi^iile Legii nr. 
346/2004 privind stimularea infiintarii 
§i dezvoltarii intreprinderilor mici §i 
mijlocii, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, de la Grupul 
pentru evaluarea impactului economic 
al actelor normative asupra
intreprinderilor mici §i mijlocii,
anterior transmiterii actului spre 
avizare pe circuital interministerial.

Se va indica procentul pe care il 
dejin intreprinderile mici §i mijlocii in 
cadrul afectat de masura legislative, 
precum §i impactul acesteia asupra 
activitejilor intreprinderilor mici §i 
mijlocii din domeniul respectiv.

Nu este cazul

Proiectul de act normativ propune mesuri 
care vor create accesul unor cadre 
didactice la proiecte de cercetare §i a unor 
potentiali candida|i la programe de 
doctorat, oferite de catre §colile doctorale 
din Romania - 
activitetii acestora.

3. Impactul social

prin reglementarea

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul
5. Alte informatii Nu este cazul
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Secfiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atdtpe termen 

scurtf pentru anul curent, cat pe termen lung (pe 5 ani)

- mii Lei -
Indicatori Anul

curent
Urmatorii 4 ani Media 

pe 5 ani
21 3 4 5 6 7

Nu este cazull.Modiflcari ale venituriior 
bugetare, pius/minus, din 
care: a) buget de stat, din 
acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigur&'ilor sociale 

de stat:
(i)contributii de asigur^i
2. Modificari ale Nu este cazul
cheltuielilor bugetare, plus/ 
minus, din care;
a) buget de stat, din acesta:

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii c)bugetul 
asigur&ilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii

3. Impact financiar, plus/ 
minus, din care:

a) buget de stat
b) bugete locale 

Nu este cazul

4. Propuneri pentru 
acoperirea cresterii 
cheltuielilor bugetare

Nu este cazul

5. Propuneri pentru a 
compensa scaderea 
venituriior bugetare

9



Nu este cazul6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea 
modificSrilor veniturilor 
$i/sau chehuielilor bugetare

Proiectul de act normativ nu are impact 
financial asupra bugetului general consolidat. 
Cheltuieiile aferente derularii procesului de 
evaluare externa a calitalii educatiei, pentru 
unitStile de invat^ant superior §i a programelor 
doctorale, in baza modific^ilor propuse de 
proiectul de act normativ, vor fi suportate in limita 
bugetelor institulionale, aprobate, de catre flimizorii 
de educa|ie, f^a a afecta bugetul general consolidat.

Totodat^ reglement^ile propuse de 
proiectul de act normativ, contribuie la evitarea unei 
situafii neplacute generate de actuala situa{ie, 
asupra studen|ilor-doctoranzi beneficiari ai unor 
proiecte finantate din Fbndul Structural European, a 
caror obligate este de a finaliza studiile doctorale in 
termenul prevazut de contractul de studii, altfel 
fiind pu§i sa restituie valoarea sprijinului ob^inut 
prin aceste programe. Asupra lor s-ar restrange 
astfel efecte economice ale unei situa^ii care nu li se 
poate imputa.

7. Alte informafii

Secfiunea a 5^a
Efectele proiectului de act normativ asupra legisiafiei in vigoare

1. Masuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ;

a) acte normative in vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrarii in vigoare a proiectului de act 
normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi 

elaborate in vederea implementarii 
noilor dispozifii.

l^Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislafia in domeniul 
achizitiilor publice«_______________

Nu este cazul

10



a) impact legislativ-prevederi de 
modificare §i completare a cadrului 
normativ in domeniul achizitiilor 
publice, prevederi derogatorii.
b) norme cu impact la nivel 
operational/tehnic-sisteme electronice 
utilizate in desfasurarea procedurilor de 
achizitie publica, unitati centralizate de 
achizi|ii
organizatorica interna a autoritatilor 
contractante.

publice, structura

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

2. Conformitatea proiectului de 
act normativ cu legislafia comunitara 
in cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare.

Proiectul de act normativ nu necesita 
masuri normative necesare aplicarii 
proiectului de act normativ.

3. Masuri normative necesare 
aplicarii directe a acteior normative 
comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

4. Hotarari ale Curfii de Justifie a 
Uniunii Europene

Nu au fost identificate acte /documente 
internationale din care sa decurga 
angajamente.

5. Aite acte normative $i/sau 
documente internafionaie 
din care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

6. Aite informafii

Secpunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elabordrii proiectului de act normativ

In elaborarea proiectului de act 
normativ au fost consultati Consiliul 
National al Rectorilor (CNR), in calitate 
de partener de dialog social si Agenda 
Romana de Asigurare a Calitatii in 
invat&nantul Superior (ARACIS), la 
sedintele de lucru ale CNR din 3- 5 
octombrie 2019.

1. Informa|ii privind procesui de 
consultare cu organizafii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare $i aite organisme implicate
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dezbateri,Ca urmare a acestor 
Consiliul National al Rectorilor a inaintat 
catre MEC o adresa prin care solicita 
solutionarea vidului legislativ cu privire la 
functionarea scolilor doctorale incepand 
cu data de 31.12.2019.

Aceste organizalii au fost consultate 
avand in vedere rolul lor de parteneri de 
dialog social. Totodata, emiterea 
metodologiei de evaluare a scolilor 
doctorale se va face in baza propunerilor 
ARACIS, conform legislafiei in vigoare.

2. Fundamentarea alegerii 
organizatiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum a modului In 
care activitatea acestor organizafii 
este legata de obiectul proiectului de 
act normativ

3. Consultanle organizate cu 
autoritatile administrafiei publice 
locale, in situafia in care proiectului 
de act normativ are ca obiect 
activitati ale acestor autoritafi, in 
conditiile Hotararii de Guvern nr. 
521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative 
ale autoritafilor administratiei 
publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

3. Consultarile desfa^urate in 
cadrul consiliilor 
interministeriale, in 
conformitate cu prevederile 
Hotararii Guvernului nr. 
750/2005 privind constituirea 
consiliilor interministeriale 
permanente

5. Informatii privind avizarea de 
catre:

Proiectul de act normativ a fost avizat 
favorabi! de Consiliul Legislativ prin 
avizul nr.1027/2019.

a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Ap^are al 

TMi
c) Consiliul Economic |i Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi
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Nu au fost identificate.6. Alte informatii

Secfiunea a 7~a
Activitdfi de informare publicd privind elaborarea 

yi implementarea proiectului de act normativ

Au fost intreprinse demersurile legale 
prev^ute de art. 7 alin. (1) din 
Regulamentul privind procedurile, la nivelul 
Guvernului, pentru elaborarea, avizarea §i 
prezentarea proiectelor de documente de 
politic! publice, a proiectelor de acte 
normative, precum §i a altor documente, in 
vederea adoptarii/aprobarii, aprobat prin 
Hotararea Guvernului nr. 561/2009.

1. Informarea societafii civile cu 
privire la necesitatea elaborarii 
proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect

2.1nformarea societatii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului in urma implementarii 
proiectului de act normativ, precum 
$i efectele asupra sanatafii $i 
securitafi cetafenilor sau diversitafii 
biologice

Nu au fost identificate3. Alte informatii

Secfiunea a 8-a 
Mdsuri de implementare

1. Masuri de punere in 
aplicare a proiectului de act 
normativ 
autoritatile administrafiei 
publice centrale §i/ sau locale 
- inflinfarea unor noi 
organisme sau extinderea 
competenfelor institufiilor 
existente

Nu este cazul.

de catre

Nu au fost identificate2. Alte informatii
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Fa^a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonan{ei de urgent a Guvemului privind unele masuri in domeniul educafiei §i 
pentru prorogarea unor termene, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.
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