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  AVIZ 
asupra  proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației 

 
 

În conformitate cu prevederile art.94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru știință și tehnologie a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, 

în procedură de urgență, cu proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr.1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea 

calității educației, trimis cu adresa nr. P.L.x. 142 din 6 aprilie 2021 şi înregistrată cu nr. 

4c-24/47 din 7 aprilie 2021. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră 

sesizată.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a 

dezbătut inițiativa legislativă menționată mai sus în şedinţa din 13 aprilie 2021. 

Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare  aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.22/2021, în sensul creării cadrului legal pentru asigurarea unei duble 

certificări universitare. De asemenea, este necesară prelungirea duratei mandatelor 

membrilor Consiliului ARACIS. Schimbările preconizate vizează, printre altele: 

clarificarea cadrului legal privind finanţarea de bază pentru elevii din unităţile de 

învăţământ preuniversitar/colegii de nivel postliceal înfiinţate în structura instituţiilor de 

învăţământ superior de stat, reglementarea „diplomei comune, duble/multipleˮ şi a 

programului de studii integrat, prin punerea în aplicare a curriculumului integrat 

coordonat şi oferit în comun de mai multe instituţii de învăţământ superior din Spaţiul 

European al Învăţământului Superior, modificări privind studiile doctorale în contextul 

necesităţii finalizării procesului de evaluare a şcolilor doctorale până la 31 decembrie 

2021, luarea unor măsuri privind flexibilizarea cadrului legal privind cercetarea ştiinţifică 

în universităţile de stat din sistemul naţional de învăţământ. 



 

 

 Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de 

motive și avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.174/31.03.2021.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege, în forma transmisă Comisiei pentru știință și tehnologie de către 

Biroul Permanent. 

                           

                          PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 

                 Dragoș Gabriel ZISOPOL                                   Radu Tudor CIORNEI 
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