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ParlamentuI Romaniei

Senat

Comisia pentru buget, flnante, 

activitate bancara si piata de capital 

Nr. XXII/292/03.06.2021

Comisia pentru inva^amant, tineret si 
sport

Nr. XXVIII/172/14.06.2021

RAPORT COMUN

asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului 
nr.22/2021 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 

si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calitatii
educatiei

(L163/2021)

in conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru inva^amant, tineret §i sport si 
Comisia pentru pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital, prin adresa nr. 
L163/2021, au fost sesizate de catre Biroul permanent al Senatului m vederea dezbaterii 
§i elaborarii Raportului comun asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr.22/2021 privind modificarea si completarea Legii 
educatiei nationale nr.1/2011 si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.75/2005 
privind asigurarea calitatii educatiei, initiator: Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonantei de urgenfa 
a Guvernului nr.22/2021 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale 
nr.1/2011 si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calitatii 
educatiei.

Principalele reglemerftari se refera la:

1. modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, in ceea ce priveste:

a] clarificarea cadrului legal privind finantarea de baza pentru elevii din unitatile de 
invatamant preuniversitar/ colegii de nivel postliceal infiintate in structura institutiilor de 
invatamant superior de stat;

b] reglementarea „diplomei comune, duble/multiple" si a programului de studii 
integrat prin punerea in aplicare a curriculumului integrat coordonat si oferit in comun de
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mai multe institutii de invatamant superior din Spatiul European al Invatamantului 
Superior;

c) modificari privind studiile doctorale in contextul necesitatii finalizarii procesului 
de evaluare a scolilor doctorale pana 31 decembrie 2021, fiind necesara clarificarea 
procesului si modului de organizare pentru a nu conduce la rezultate contradictorii.

d) luarea unor masuri privind flexibilizarea cadrului legal privind cercetarea 
stiintifica in universitatile de stat din sistemul national de invatamant.

II. modiflcarea Ordonantei de urgentd a Guvernului 75/2005 privind 
asigurarea calitdtii educatiei, in ceea ce priveste:

a) pentru corelarea cu modificarile si completarile aduse Legii educatiei nationale 
nr. 1/2011, respectiv:

- completarea art. 11 cu domeniile si criteriile stabilite la nivel european ca reper 
pentru programele integrate;

- completarea art. 17, in sensul in care ARACIS evalueaza, la cerere, programe de 
studii integrate in temeiul standardelor si al metodologiilor stabilite la nivel european prin 
abordarea europeana, si propune, dupa caz, acreditarea/neacreditarea acestor programe;

- completarea art.l7, astfel incat ARACIS poate incheia acorduri de colaborare cu 
agentii de asigurare a calitatii inscrise in EQARin vederea evaluarii calitatii educatiei.

b) avand in vedere modul de desfasurare online impus de contextul pandemic, se 
impune intarirea procesului de asigurarea interna a calitatii prin implicarea crescuta a 
studentilor in CEAC. Astfel, se stabileste o reprezentare mai consistenta a studentilor 
(1—2 reprezentanti ai studentilor, desemnati de organizatiile studentesti) in cadrul 
ARACIS, prin modificarea lit. c] alin (5) al art. 11.

c) prelungirea duratei mandatelor membrilor Consiliului ARACIS pana la data de 30 
septembrie 2021 pentru asigurarea managementului ARACIS in contextul in care acestea 
inceteaza la sfarsitul lunii martie, masura necesara pentru evitarea blocarii activitatii 
Consiliului si pentru organizarea concursurilor pentru ocuparea noilor mandate.

Consiliul Legislativ a analizat proiectul de lege §i a avizat favorabil cu observafii §i
propuneri.

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunita^i §i validari, Comisia pentru munca, 
familie §i protec^ie sociala si Comisia pentru drepturile omului, egalitate de ^anse, culte §i 
minorita^i si au transmis aviz favorabil.

Comisia pentru stiinta, inovare si tehnologie. a transmis aviz favorabil cu un 
amendament admis.

La dezbaterea proiectului de lege a participat, in conformitate cu prevederile art. 63 
din Regulamentul Senatului, republican din partea Guvernului, doamna Marina Manea - 
secretar de stat in cadrul Ministerului Educatiei.
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In cadrul dezbaterilor s-au formulat amendamente care, supuse votului, au fost 
adoptate si se regasesc m Anexa ce face parte integranta din prezentul raport.

In urma dezbaterilor, membrii celor doua comisii au hotarat cu majoritate de 
voturi, sa adopte raport comun de admitere, cu amendamente admise.

Comisia pentru mvafamant, tineret §i sport si Comisia pentru buget, finante, 
activitate bancara si piata de capital supun spre dezbatere §i adoptare plenului Senatului
raportul comun de admitere cu amendamente admise si proiectul de lege.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice §i urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din 
Constitufie.

Potrivit art.75 din Constitu5:ia Romaniei, republicata, §i art. 92 alin.[8] pet. 2 din 
Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este Camera decizionala.

Pre§edinte,
Senator Monica Cristina Anisie

Pre§edinte,
Senator Claudiu-Marinel MURE§AN

Secretar,Secretar,
Senator Darau Ambrozie-Irineu Senator lonel-Da CRISTESCU

'A
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Anexa la Raportul nr. XXII/292/3.06.2021 si nr. XXVllI/172/14.06.2021

AMENDAMENTE ADMISE

La Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonan^ei de ur^enfa a Guvernului nr.22/2021 privind modificarea si completarea Legii 
educatiei nationale nr.1/2011 si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei

Text propunere legislative Amendamente propuseNr. Motivare/ Autor amendament
crt.

Legea educatiei nationale nr. 1/2011
Art.l. - Legea educatiei nationale nr. 1/2011, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea 1, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se 
modifica si se completeaza dupa cum 
urmeaza:

1. La articolul 9, alineatul (2] se modifica si va 
avea urmatorul cuprins:

"(2) Statul asigura finantarea de baza pentru 
anteprescolarii, prescolarii si elevii din 
mvatamantul de stat, pentru anteprescolarii si 
prescolarii din invatamantul particular si cel 
confesional, acreditate, pentru elevii din 
mvatamantul general obligatoriu particular si 
cel confesional, acreditate, precum si pentru 
elevii din unitatile de mvatamant 
preuniversitar/colegii de nivel postliceal

1. La Art I punctual 1, alineatul (2) al aticolului 
9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2] Statul asigura finantarea,de baza pentru 
anteprescolarii, prescolarii si elevii din 
mvatamantul de stat, pentru anteprescolarii si 
prescolarii din invatamantul particular si cel 
confesional, autorizate sau acreditate, pentru 
elevii din invatamantul general obligatoriu 
particular si cel confesional, autorizate sau 
acreditate, precum si pentru elevii din unitatile 
de invatamant preuniversitar/colegii de nivel

1.
Motivatie: respectarea principiului
enuntat de Legea Educatiei Nationale 
«resursa financiara urmeaza elevul». 
Amendamentul propune acordarea 
finantarii de baza pentru toti copiii din 
Romania din invatamantul preuniversitar.

Autor amendament: Comisia

4



infiintate m structura institutiilor de mvatamant 
superior de stat. De asemenea, statul asigura 
finantarea de baza pentru mvatamantul 
profesional, liceal particular si cel confesional, 
acreditate. Finantarea se face in baza si in 
limitele costului standard per elev, per prescolar 
sau per anteprescolar, dupa caz, dupa 
metodologia elaborata de Ministerul Educatiei."

postliceal infiintate in structura institutiilor de 
invatamant superior de stat. De asemenea, 
statul asigura finantarea de baza pentru 
invatamantul profesional, liceal particular si 
cel confesional, autorizate sau acreditate. 
Finantarea se face in baza si in limitele costului 
standard per elev, per prescolar sau per 
anteprescolar, dupa caz, dupa metodologia 
elaborate de Ministerul Educatiei."

12. La articolul 223 alineatele (8) si [14] ale 
artcolului 223 se modifica si vor avea urmatorul 
cuprins:

12. La Art 1 punctual 12, alineatul [14] al 
articolul 223 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

(14) "Institutiile de invatamant superior de 
stat pot aloca fonduri pentru cluburile sportive 
universitare, pentru institutele de cercetare- 
dezvoltare, pentru statiunile de cercetare- 
dezvoltare si pentru unitatile sanitare din 
structura acestora si pot pune la dispozitia 
acestora baza materiala a universitatii, in mod 
gratuit"

2.
Permite finantarea activitatilor de 
asistenta medicala, de invatamant si de 
cercetare prevazute la art. 223 alin.[18), 
alineat nou introdus prin Amendamentul 
la pet. 4.

(8) (...)

(14) "Institutiile de invatamant superior de stat 
pot aloca fonduri pentru cluburile sportive 
universitare, pentru institutele de cercetare- 
dezvoltare si pentru statiunile de cercetare- 
dezvoltare si pot pune la dispozitia acestora 
baza materiala a universitatii, in mod gratuit"

Autor amendament: senator Leonard 
Azamfirei

3. 13. La articolul 223, dupa alineatul (16) se 
introduce un nou alineat, alineatul (17), cu 
urmatorul cuprins:

"(17) Institutiile de invatamant superior de stat, 
pe baza hotararii senatului universitar, pot 
infiinta sau prelua institute de cercetare- 
dezvoltare si statiuni de cercetare-dezvoltare.

131 La art I dupa punctual 13 se introduce 
un nou punct 13^ cu urmatorul cuprins:

131. La articolul 223, dupa alineatul (17) se 
introduc un nou alieneat, alineatul (18) cu 
urmatorul cuprins:

"(18) Institutiile de invatamant superior de

Pentru invatamantul medical este nevoie 
ca universitatile de medicina si farmacie 
acreditate sa isi poata crea propria baza 
de invatamant si de cercetare medicala, 
similar modelelor existence la nivel 
international.
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dupa cum urmeaza:

a) in cadrul acestora, ca structuri fara 
personalitate juridica;

b) m subordinea acestora, caz in care institutiile 
de mvatamant superior de stat devin ordonatori 
secundari de credite.”

stat care au facultati de medicina 
acreditate, pe baza hotararii senatului 
universitar, pot infiinta ori prelua in 
administrare unitati sanitare, unitati 
medicate ambulatorii, spitale clinice cu 
sectii universitare, institute si centre 
medicate ctinice in care se desfasoara 
activitate medicata, de inva(amant si de 
cercetare stiintifica, cu inctuderea acestora 
in reteaua de asisten^ de sanatate pubtica, 
prin hotarare de guvern initiata de 
Ministerui Educatiei, dupa cum urmeaza:

a) in cadrut acestora, ca structuri fara 
personatitate juridica;

b) in subordinea acestora, caz in care 
institutiite de invatamant superior de stat
devin ordonatori secundari de credite.”

Autor amendament: senator Leonard 
Azamfirei

Ordonanta de urgenta a Guvernutui nr.75/2005 privind asigurarea catitatii educatiei

Art. tt. -
Ordonanta de urgenta a Guvernutui nr. 
75/2005 privind 
educatiei, pubticata in Monitorut Oficiat at 
Romaniei, Partea t, nr. 642 din 20 iutie 2005, 
aprobata cu modificari prin Legea nr. 
87/2006. cu modificarite si comptetarite 
utterioare, se modifica si se compteteaza 
dupa cum urmeaza:

asigurarea catitatii
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2. La articolul 11 alineatul (5), litera c) se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:

2. La art. II punctual 2, litera c) a alineatului 
(5) al articolului 11 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

Art. 11 alin.(5) se refera la componenta 
Comisiei pentru evaluarea si asigurarea 
calitatii, din cadrul institutiilor de 
mvatamant superior.

4.

"c) 1-2 reprezentanti ai studentilor, desemnati 
de organizatiile studentesti." „c) 1-2 reprezentanti ai studentilor, desemnati 

de organizatiile studentesti, asigurand 
participarea studentilor intr-o proportie de 
cel putin 25%."

Participarea studentilor la luarea 
deciziilor in universitate in proportie de 
cel putin 25% din fiecare structura 
relevanta este un principiu fundamental 
recunoscut ca atare in Programul de 
Guvernare al coalitiei de guvernare, 
creste calitatea proceselor de evaluare si 
asigurarea calitatii la procesele de 
asigurare a calitatii, Gne cont de 
solicitarea studentilor: „Participarea reala 
a studentilor m luarea deciziilor - prin 
garantarea a minimum 25% reprezentare 
tn toate structurile decizionale sau 
consultative universitare, inclusiv 25% la 
procesul de alegere al rectorului;

Autor amendament: senator Stefan 
Palarie

Art. V. - se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

"Prin derogare de la prevederile art. 19 alin. 
(7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

Prelungirea propusa asigura continuitatea 
mandatelor astfel incat sa fie asigurate 
conditiile pentru procesul de evaluare a 
lOSUD, stabilita pentru perioada

Art. V. -

5.

"Prin derogare de la prevederile art. 19 alin.
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£7idin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, 
aprobata cu modificari prin Legeanr. 87/2006. 
cu modificarile si completarile ulterioare, 
mandatele membrilor Consiliului Agentiei 
Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul 
Superior se prelungesc pana la data de 30 
septembrie 2021.”

75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, 
aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006. 
cu modificarile si completarile ulterioare, 
mandatele membrilor Consiliului Agentiei 
Romane de Asigurare a Calitatii m 
Invatamantul Superior se prelungesc pana la 
data de 31 decembrie 2021.”

septembrie - decembrie 2021, prin art. IV 
(l),OUG 22/2021.

Autori amendament: senator Ovidiu 
Puiu si senator Eugen Dogariu
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