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Bucureşti, 14 aprilie 2021
Nr. Pl-x 130/2021

romania

Domnule Preşedinte,
I

Avem onoarea să vă înaintăm alăturat, în original, în vederea dezbaterii şi adoptării, potrivit
art.75 alin.(l) teza a Il-a din Constituţia României, Propunerea legislativă pentru modificarea

I

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

(Pl-x 130/2021), iniţiată de doamnele deputat Intoteio Natalia-Elena, Bulai Oana-Gianina, Nassar
Rodica, Dinu Cristina-Elena, Bucura-Oprescu Simona, Paraschiv Rodica, Oteşanu Daniela, Sandu

Viorica, Dumitrescu Raluca Giorgiana, Holban Georgeta-Carmen, Stoica Elena, Furtună Mirela,

domnii dqîutaţi Rafila Alexandru, Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, Piper-Savu Florin, Achimaş-Cadariu
Patriciu-Andrei, Suciu Vasile-Daniel, Şerban Ciprian-Constantin, Popa Ştefan-Ovidiu, Ilişanu

Claudiu-Augustin, Mang loan, Fifor Mihai-Viorel, Mina Marian, Muşoiu Ştefan, Bălăşoiu Aurel,
Pavelescu Nicolae, Rasaliu Marian-Iulian, Mihalcea Remus-Gabriel, Georgescu Nicolae, Toma Ilie,

Macovei Silviu Nicu, Toma Vasilică, Aida Adrian, Cîtea Vasile, Ostaficiuc Marius-Eugen, Stativă

Irinel loan, Munteanu Remus, Neaţă Eugen, Toader Bogdan-Andrei, Niţă Nicu, Lungu RomeoDaniel, Ghiţă Daniel-Florin, Popa Radu Mihai, Ţachianu Marian, Buicu Comeliu-Florin, Tuhuţ

Radu-Marcel, Chirilă Virgil Alin, Neaga Florian-Claudiu, Ciistea Andi-Lucian, Popescu Vlad,

Şoldan Gheorghe, Bejinariu Eugen, Ivan Bogdan-Gruia, Hnrduzeu Floiin-Silviu, doamna senator
Sbîmea Liliana, domnii senatori Liviu-Lucian Mazilu, Bodog Florian-Dorel, Matieş Călin-Gheorghe,

Romaşcanu Lucian, Grupurile parlamentare P.S.D., domnul deputat Manea Cătălin-Zamfir, Grupul
parlamentar al minorităţilor naţionale, însoţită de avizul Consiliului Legislativ m. 163/30.03.2021.

în şedinţa din data de 14 aprilie 2021, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a constatat că
domeniul reglementat de această propunere legislativă este de competenţa decizională a Camerei
Deputaţilor, Senatul fiind prima Cameră sesizată.
Cu stimă.
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PREŞEDINTELE
CAMEREIMPUTAŢILDI^
Ludovic ORBAN

Doamnei Anca Dana DRAGU
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16 martie 2021

In conformitate cu prevederile art.74 din Constituţia României,
republicată, şi art. 89 din Regulamentul Senatului, vă înaintăm spre dezbatere şi
adoptare propunerea legislativă „LEGE pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea

calităţii educaţiei”.

Solicităm adoptarea propunerii legislative în procedură de urgenţă, în
conformitate cu art. 76 alin. (3) din Constituţia României.

In numele iniţiatorilor,

NataUa-Elena INTOTERO

Deputat PSD Hi^e^ara
Preşedintele Comisi^
învăţământ

Birou Parlamentar - Deputat Natalia-Elena Intotero
Str. Republicii nr. 18, etaj 1, Brad, jud. Hunedoara
Tel; +40 745 990 955 | Email: contact@intotero.ro | Web: www.intotero.ro
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LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgentă a
Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.
încă din 2005, de la înfiinţarea Agenţiei Române de Asigurare, a Calităţii m
învăţământul Superior, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005
aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, în conformitate cu art. 19^1 alin.
(1), din Consiliul ARACIS fac parte 2 studenţi, reprezentanţi ai federaţiilor
studenţeşti din România, reconfirmaţi la începutul fiecărui an universitar.
A

Cu trecerea anilor, însă, mediul studenţesc s-a schimbat, ponderea de 2
studenţi nemaifiind proporţională cu organizaţiile şi studenţii din prezent.
Considerăm că aceasta este o situaţie dăunătoare pentru învăţământul superior
românesc, având în vedere excluderea imei ponderi semnificative a
organizaţiilor studenţeşti de la procesul de consultare şi luare a deciziilor în
domeniul evaluării şi asigurării calităţii în învăţământul superior.
A

•

•

*

In prezent, există 5 organizaţii reprezentative ale studenţilor români: Alianţa
Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), Uniunea
Studenţilor din România (USR), Uniunea Naţională a Studenţilor din România
(UNSR), Federaţia Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România (FASMR),
Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS).
în acest sens, propunem, prin prezenta motivare şi proiectul de lege aferent,
modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005
privind asigurarea calităţii educaţie, în vederea includerii tuturor acestor
organizaţii în procesul de asigurare al calităţii învăţământului superior, această
transformare fiind o necesitate reală, sub considerentul dinamicii academice
actuale, având în vedere şi standardele de accesibilitate şi incluziune întâlnite în
Uniunea Europeană.

A

In numele iniţiatorilor,
Xi

Natalia-Elena EVTOTERO

Deputat PSD I^^doara
Preşedintele Comisî^ţ^mru învăţământ
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ROMANIA
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENAT

LEGE
pentru modificarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei
Parlamentul României adoptă prezenta lege;
Articol unic: La alineatul (1) al articolului 19* partea introductivă şi literele a)
şi b) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie
2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
„ (1) ARACI S este condusă de un consiliu alcătuit din 25 de membri, din
care:”
a) 18 sunt cadre didactice cu fimcţii de predare în învăţământul superior care
reprezintă, de regulă, domeniile de studii universitare;
b) 5 studenţi, reprezentanţi ai federaţiilor studenţeşti din România, reconfirmaţi
la începutul fiecărui an universitar;”
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
LUDOVIC ORBAN

PREŞEDINTELE
SENATULUI
ANCA Dana dragu

ROMÂNIA

PARLAMENTUÎ, ROMAKÎEI
C<PÎF.SA DEFVTATFLOR

SECRETAR GENERAL
Nr.
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CAMERA DEPUTAŢILOR

DomniiÎHi Secretar General George-Ionuţ DUMITRICĂ

Stimate Domnule Secretar General,

Urmare solicitării Dumneavoastră nrPlxl29/22.03.2021 si
nr.PlxlSO din 22.03.2021, vă transmitem, alăturat, avizele Consiliului
Legislativ referitoare la:
-propunerea legislativă pentru completarea art.112 din
Legea educaţiei naţionale nr.l/20ll;
-propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei.
. 9

In vederea facilitării analizei juridice a proiectelor, vă înaintăm,
totodată, fişele actelor noraiative incidente reglementărilor propuse,
cu toate inten^enţiile legislative suferite, astfel cum rezultă din
evidenţa legislativă a Consiliului Legislativ.
Cu deosebită consideraţie j

Bucureşti
Nr.

,

•

ROMÂNIA
lî^

m

AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.75 /2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei
Analizând propunerea legislativă pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea
calităţii educaţiei, transmisă de Secretarul General al Camerei
Deputaţilor cu adresa nr.Plx 130 din 22.03.2021 şi înregistrată la
Consiliul Legislativ cu nr.D185 din 23.03.2021.
CONSILIUL LEGISLATIV
în temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(2)
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele
observaţii şi propuneri:
1. Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea
nr.87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea
includerii unui număr sporit de reprezentanţi ai studenţilor în procesul
de consultare şi luare a deciziilor din domeniul evaluării şi asigurării
calităţii în învăţământul superior.
Prin obiectul său de reglementare, prezenta propunere se
încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor
art.75 alin.(l) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este
Senatul.
2. Menţionăm faptul că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul
Legislativ nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative
preconizate.
3. Având în vedere faptul că intervenţia legislativă vizează un
singur element structural, acesta trebuie să fie identificat în titlul
proiectului. Prin urmare, titlul trebuie să debuteze, astfel: „Lege pentru
modificarea art.l9‘ alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă ...”.

4. Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă şi în acord ,
cu intenţia iniţiatorilor, partea dispozitivă a articolului unic trebuie
reformulată, după cum urmează:
„Articol unic. - La articolul 19^ alineatul (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie
2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, partea introductivă şi literele a) şi b) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:”.
Referitor la partea introductivă a alin.(l), sugerăm ca, pentru
rigoarea exprimării, sintagma „din care” să fie redată sub forma „dintre
care”.
5) Luând în considerare multiplele intervenţii legislative suferite
de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2005, apreciem ca fiind
necesară introducerea unui articol final, conţinând dispoziţia de ■
republicare, după cum urmează:
„Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, dâhdu-se textelor o nouă
numerotare”.
In cazul în care propunerea este însuşită de către iniţiator, articolul
unic va deveni art.I.
Menţionăm că, în vederea republicării Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.75/2005, este necesar ca ordonanţele de urgenţă
modificatoare ale actului normativ de bază (în acest caz, cele emise .
între anii 2012 şi 2018) să fie aprobate sau respinse prin lege, astfel cum
se prevede la art.70 alin.(4) din Legea nr.24/2000, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
/V

Bucureşti
Nr.
2

EVENIMENTE SUFERITE de actul...

O.U.G. nr. 75/2005

M. Of. nr. 642/20 iul. 2005

Ordonanţă de urgenţă privind asigurarea caiităţii educaţiei
aprobată cu modificări prin

1 modificări prin

O.G, nr, 6/2006

L. nr. 87/2006

M. Of. nr. 79/27 ian. 2006

Ordonanţă pentru prorogarea termenuiui prevăzut de art. 19
alin. (5) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 75/2005
privind asigurarea calităţii educaţiei
aprobată prin L.nr. 118/2006
M. Of. nr. 403/10 mai 2006

M. Of. nr. 334/13 apr. 2006

prorogă, pentru o perioadă de 3 luni,
termenul prevăzut la art. 19 alin. (5)

2 modificări prin

L. nr. 87/2006

modifică art.2 lit.b), d) şif), art.3, art.4
alin.(2), art.5, art.7, art.8partea
introductivă a alin.(l), art.ll, art.]2, ait.l3
lit.J), art.l4, art.15 alin.(l) lit.b), art.16,
art. 27 alin. (2) lit.e), J), h), i) şi m), art.18
lit.a) şi c), art. 19, art.20, art.21, art.22
alin.(l), art.23, art.24 alin.(l) şi (2), art.24
alin.(3) lit.a), b), d), e),j), h) şi n), art.24
alin.(4) şi (5), art.25, art.27 alin.(2) lit.b) şi
d), art.28, art.29, art.30 lila), e) şij),
art.31 lit.a), c),f)şig), art.32, art.33,
art.34, art.35, art.36 alin.(l) şi (3), art.37,
art.38, art.40;
abrogă art.6, art.8 alin.(2) lit.e)

3 modificări prin

L. nr. 118/2006

aprobă O.G. nr. 6/2006

4 modificări prin

O.U.G. nr. 102/2006

5 modificări prin

L. nr, 240/2007

M. Of. nr. 334/13 apr. 2006
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului
nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

M.. Of. nr. 403/10 mai 2006
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernuiui nr. 6/2006
pentru prorogarea termenului prevăzut de art. 19 alin. (5) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind
asigurarea caUtăţii educaţiei

M. Of. nr.; 1004/18 dec. 2006_ _ modifică art. 21 alin. (1) şi art. 36
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei
aprobată cu modificări prin L. nr. 240/2007
M. Of. nr. 497/25 iul. 2007
_M. Of, nr. 497/25 iuj._2007____
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 102/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernuiui nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

6 modificări prin__ L.nr. 1/2011

M. Of. nr. 18/10 ian. 2011

modifică art.36

abrogă art. 14 alin. (2)

Legea educaţiei naţionale
în perioada 2019-2021 nu se apiică prevederile art. 8. (O.U.G. nr. 114/2018 - M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018)

7 /Ţpdi^'prin-;;!

J
Oî- or- 372/27 mai 2011 _
Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
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modifică art. 16 alin. (2), art. 19 alin. (1)
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8 .modificări prin

O.U.G. nr. 75/2011

M. Of. nr. 656/14 sep. 2011

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei
aprobată cu modificări şi L. nr. 229/2019
M. Of. nr. 945/26 nov. 2019
completări prin

9 modificări prin

O.U.G. nr. 92/2012

M. Of. nr. 864/19 dec. 2012

Ordonanţă de urgenţă privind luarea unor măsuri în domeniul
învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte
plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite
executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

10 completat prin

O.U.G. nr. 117/2013

M. Of. nr. 843/30 dec. 2013

modifică art. 1 alin. (2), ait. 10 pct. A lit. b)
şi c), pct. B lit. c) şipct. C lit. c) şi g), art.
11 alin. (3) şi (5) lit. a), art. 18 Ut. d), art.
19 alin. (7) şi (8), art. 27 alin. (1), aji. 31
lit. c), art. 34;
introduce alin. (3) la aii. 7, lit. i) la art. 10, i
pct C, alin. (2_1) la art. 11, alin. (3) la art.
17, art. 19_1;
abrogă art 19 alin. (l)-(6)
‘

modifică art. 19 alin. (7) şi (8), art 19_1,
art. 34 alin. (2)
•

introduce alin. (8_1) la art 19_1

Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în
domeniul învăţământului

11 modificări prin

O.U.G. nr. 94/2014

'M. Of. nr. 968/30 dec. 2014

t

modifică art. 19 alin. (8), art. 19_1 alin. (1)

Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei

12 modificări prin

O.U.G. nr. 96/2016
IM. Of. nr.’1009/i5 dec. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor
acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării
profesionale şi sănătăţii

modifică art. 17 alin. (3) şi art 34 alin. (2);
introduce alin. (5_1) la art 29 şi alin. (4) şi
(5) la art. 34 .

13 modificări prin

O.U.G. nr. 48/2018

modifică art. 24 alin. (1) şi alin. (3) lit h),
art. 27 alin. (1) şi alin. (2) lit a) şi art 29
alin. (2);

14 modificări prin

M. Of. nr. 499/18 iun. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind drepturile elevilor şcolarizaţi în
unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a
reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005
privind asigurarea calităţii educaţiei

'

■*

introduce lit e_l) la art'24 alin. (3), alin.
(2J) - (2_6) şi alin. (4J) - (4_3) la art.
29, art 29_1, 29_2, lit c_l) la art 31, art
■31_1, art 31_2, alin. (2_1) la art. 34 şi
alin. (1_1) şi alin. (2_1) la art. 35

L. nr. 229/2019

M. Of. nr. 945/26 nov. 2019
^ aprobă cu modificări şi completări O.U.G.
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
75/2011 şi modifică art 17 alin. (3), art. 18
nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
lit a), art.'23 alin. (2) şi (3), art. 35 alin.
urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii
(2):
educaţiei

introduce art. 10 1
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