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PARLAMENTUL ROMAnIEI
CAMERA DEPUTATILOR SENAT

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.22/2021 privind modificarea si 
completarea Legii educatiei Rationale nr.1/2011 ^i a Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Articol unic.- Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.22 din 31 martie 2021 

privind modificarea §i completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 §i a Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr.335 din 1 aprilie 2021, cu urmatoarele modificari §i completari:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 9 se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„(2) Statul asigura fmantarea de baza pentru anteprescolarii, prescolarii si elevii din 

invatamantul de stat, pentru anteprescolarii §i prescolarii din invatamantul particular si cel 
confesional, autorizate sau acreditate, pentru elevii din invatamantul general obligatoriu 

particular si cel confesional, autorizate sau acreditate, precum §i pentru elevii din unitatile de 

invatamant preuniversitar/colegii de nivel postliceal infiintate in structura institutiilor de 

invatamant superior de stat. De asemenea, statul asigura fmantarea de baza pentru invatamantul 

profesional, liceal particular §i cel confesional, autorizate sau acreditate. Finantarea se face in 

baza si in limitele costului standard per elev, per pre§colar sau per anteprescolar, dupa caz, dupa 

metodologia elaborata de Ministerul Educatiei.”
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2. La articolul I punctui 12, alineatul (14) al articolului 223 se modiflca va avea 

urmatorul cuprins:

„(I4) Institutiile de invatamant superior de stat pot aloca fonduri pentru cluburile sportive 

universitare, pentru instituted de cercetare-dezvoltare, pentru statiunile de cercetare-dezvoltare si 

pentru unitatile sanitare din structura acestora §i pot pune la'dirspozitia acestdra baza matenall a 

universitatii, in mod gratuit.”

3. La articolul I, dupa punctui 13 se introduce un nou punct, pct.l3^, cu urmatorul
cuprins:

„]3\ La articolul 223, dupa alineatul (17) se introduce un nou alineat, alin.(18),cu 

urmatorul cuprins:

(18) Institutiile de invatamant superior de stat care au facultati de medicina 

acreditate, pe baza hotararii senatului universitar, pot infiinta ori prelua in administrare unitati 

sanitare, unitati medicale ambulatorii, spitale cl inice cu sectii universitare, institute §i centre 

medicale clinice in care se desfasoara activitate medicala, de invatamant si de cercetare 

stiintifica, cu includerea acestora in reteaua de asistenta de sanatate publica, prin hotarare a 

Guvernului initiata de Ministerul Educatiei, dupa cum urmeaza:

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

b) in subordinea acestora, caz in care institutiile de invatamant superior de stat 

devin ordonatori secundari de credite.”

4. La articolul II punctui 2, litera c) a alineatului (5) al articolului 11 se modifica i§ii va 

avea urmatorul cuprins:
„c) 1-2 reprezentanti ai studentilor, desemnati de organizatiile studentesti, asigurand 

participarea studentilor intr-o proportie de cel putin 25%.”

Art.V.- Prin derogate de la prevederile art. 19 alin.(7) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea 

nr.87/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare, mandatele membrilor Consiliului 

Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in invatamantul Superior se prelungesc pana la data de 

31 decembrie 2021.
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Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea 

prevederilor articolului 75 §i ale articolului 76 alineatul (1) din Constitu^ia Romaniei, 
republicata.
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