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AVIZ
la Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanlei de urgenja 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

Comisia pentru stiinta, inovare si tehnologie, prin adresa nr. L163/2021, a fost sesizata, 
in vederea intocmirii avizului, cu Proiect 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.

In §edinta din 26 mai 2021, Comisia pentru stiinta, inovare si tehnologie a analizat 
proiectul de lege §i a hotarat, cu unanimitate de voturi sa adopte aviz favorabil cu un 
amendament admis ce se regaseste m Anexa ce face parte integrants din prezentul aviz.

Pre§edinte, Secretar,

Senator Cristinel-Gobri^Senator Adci^ HATOS EA

Domnului Senator MURE§AN Claudiu-Marinel 
Pre§edintele Comisiei pentru buget, finante, activitate bancara §i piaja de capital

Doamnei Senator ANISIE Monica Cristina 
Pre^edintele Comisiei pentru invatamant, tineret §i sport



ANEXA la Avizul Nr. LX/41/26.05. 2021Comisia pentru stiinta, inovare si tehnologie

AMENDAMENTADMIS
la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonan^iei 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)

Text proiect de lege 
L163/2021

Amendament Autor amendament/motivareNr.
crt.

Ordonanta de urgenta nr. 22 
din 31 martie 2021 privind 
modificarea si completarea LEN 
nr. 1/2011 5i a Ordonantei de 
Urgenta nr. 75/2005 privind 
asigurarea calitatii educatiei, 
prevede urmatoarele: Art. IV(1) 
Toate
functioneaza la intrarea in 
vigoare a prezentei ordonante de 
urgenta parcurg procesul de 
evaluare, pana la 31 decembrie 
2021, separat de evaluarea 
institutionald.

1 Art. V se modiflca si va avea urmatorul 
cuprins:Art. V. - Prin derogate de la prevederile art. 

19 alin.(7) Ordonanta de urgenta nr. 
75/2005 privind asigurarea calitatii 
educatiei, aprobata cu modificari prin Legea 
nr. 87/ 2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare, mandatele membrilor Consiliului 
ARACIS se prelungesc pana la data de 30 
septembrie 2021.

Art. V. - Prin derogare de la prevederile art. 
19 alin.(7) Ordonanta de urgenta nr. 
75/2005 privind asigurarea calitatii 
educatiei, aprobata cu modificari prin Legea 
nr. 87/ 2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare, mandatele membrilor Consiliului 
ARACIS se prelungesc pana la data de 31 
decembrie 2021.

lOSUD-urile care

Avand in vedere ca majoritatea 
procedurilor de evaluare pentru 
studiile doctorale din Romania se 
vor desfasura in lunile
septembrie - decembrie 2021,



expirarea mandatului pentru 10 
din actualii membri ai Consiliului 
ARACIS ar putea conduce la 
perturbari importante. In acelasi 
timp, procesul de evaluare a 
studiilor doctorale este un proces 
nou, care implica un numar mare 
de evaluatori internationali, iar 
deficientele de organizare ar 
reprezenta un rise de imagine 
important pentru sistemul de 
invatamant superior §i asigurare 
a calitafii din Romania.

Autori amendament:

Senator Ovidiu PUIU 
Senator Eugen DOGARIU
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