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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 21 iunie 2022 
Nr.4C-11/200 

 
RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2022 pentru modificarea și completarea 
Legii educației naționale nr.1/2011 și prorogarea unor termene 

 (PLx. 315/2022) 
  
 

1. În baza prevederilor art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx. 315 din 30 mai  2022, 
Comisia pentru învățământ a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și prorogarea unor termene. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, avizul 

favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de 
șanse pentru femei și bărbați, avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ nr.599/25.05.2022. 

 
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru a stimula elevii care obțin performanțe școlare la 

olimpiadele naționale prin majorarea cuantumului stimulentelor financiare, reglementarea posibilității ca și elevii de la cursurile cu frecvență 
din învățământul preuniversitar particular să beneficieze de bursă de performanță, asigurarea unui cadru legal optim pentru buna desfășurare a 
olimpiadelor școlare naționale, prin stabilirea unui cuantum de 200 de lei/zi/participant pentru finanțarea organizării acestora, finanțarea 
făcându-se de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației. De asemenea, se vizează crearea cadrului legal astfel încât autoritățile 
administrației publice locale să poată acorda, din bugetele proprii, premii pentru elevii care au obținut performanțe deosebite la olimpiade 
naționale și internaționale și la concursuri și competiții naționale și internaționale. La nivelul învățământul superior se creează condițiile 
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necesare pentru ca universitățile românești să poată desfășura procesul de învățământ în format online cu respectarea standardelor de calitate, 
valorificând componenta de digitalizare, a metodelor didactice alternative de predare-învățare-evaluare. Totodată, actul normativ cuprinde unele 
măsuri privind elevii care provin din zona conflictului armat din Ucraina, în sensul că, pentru anii școlari 2022-2023 și 2023-2024, cetățenii 
ucraineni cu statut de elev în sistemul național de învățământ românesc, au dreptul să se înscrie în clasa a- IX-a, fără susținerea evaluării 
naționale, pe locuri speciale, și peste numărul maxim de elevi cuprins în acea formațiune/clasă. 

 
 2. În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 
 
 La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 24 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei. 

În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat ca 
invitați: domnul Cătălin Micu - subsecretar de stat și domnul Ionel - Florian  Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației. 

  
 3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată, cu excepția art. I, pct.1, 3 și 4, 5 și art. II, art. III, art. IV asupra cărora se pronunță 
în calitate de Cameră decizională. Astfel, dispozițiilor art. I, pct.1, 3 și 4, 5 și art. II, art. III, art. IV le sunt aplicabile prevederile art.75 alin.(4) 
și (5) din Constituția României, republicată, respectiv asupra acestor texte Camera Deputaților se pronunță în calitate de Cameră decizională. 
 

4. În urma dezbaterii, în ședințele din data de 08, 15 și 21 iunie 2022, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise din Anexă. 

 
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 
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  Anexa  
I. AMENDAMENTE ADMISE  

 
Nr. 
crt
. 

Text  
Lege 1/2011 cu m si c ult 

Text  
OUG 69/2022 

Text 
proiect de Lege 

Text propus de Comisie
(autor amendamente) 

Motivare 

1.  
 

--- 

 
 

--- 

Titlul Legii: Lege privind 
aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului 
nr.69/2022 pentru modificarea 
și completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011 și 
prorogarea unor termene

 
 

Text nemodificat 

 

2.  
 

--- 

 
 

--- 

Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.69/2022 pentru 
modificarea și completarea 
Legii educației naționale 
nr.1/2011 și prorogarea unor 
termene. 

Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.69/2022 
pentru modificarea și 
completarea Legii 
educației naționale 
nr.1/2011 și prorogarea 
unor termene, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
521 din 26 mai 2022,  cu 
următoarele modificări 
și completări:

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

3. --- Titlul Ordonanței:  Ordonanța de urgență 
pentru modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr. 1/2011 și 
prorogarea unor termene

 
--- 

 
Text nemodificat 

 

4.  
 
 

Art. I. - Legea educației naționale nr. 
1/2011, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 
2011, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se completează 
după cum urmează:

  
 

Text nemodificat 
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5. Art. 57. - (1) Statul sprijină copiii și tinerii capabili de 
performanțe înalte atât în unități de învățământ, cât și 
în centre de excelență. Centrele de excelență sunt 
înființate prin ordin al ministrului educației, cercetării, 
tineretului și sportului. 
(2) Coordonarea acțiunilor prevăzute la alin. (1) este 
asigurată de Centrul Național de Instruire Diferențiată, 
înființat prin hotărâre a Guvernului, inițiată de 
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și 
Sportului. 
(3) Resursele umane, curriculare, informaționale, 
materiale și financiare pentru susținerea copiilor și a 
tinerilor capabili de performanțe înalte se asigură de 
unitățile de învățământ și de inspectoratele școlare, 
conform normelor metodologice elaborate de 
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și 
Sportului. 
(4) Pentru sprijinirea copiilor și a tinerilor capabili de 
performanțe înalte, Ministerul Educației Naționale 
organizează competiții școlare, extrașcolare și 
extracurriculare, tabere de profil, simpozioane și alte 
activități specifice și acordă burse și alte forme de 
sprijin material și financiar. Normele metodologice 
privind cheltuielile cu organizarea și desfășurarea 
competițiilor școlare, extrașcolare și extracurriculare, 
cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor 
premiați, profesorilor care i-au pregătit și unităților 
școlare de proveniență a premianților se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului. 

 
 
 

--- 
 
 
 
(5) Copiii și tinerii capabili de performanțe înalte 
beneficiază, indiferent de vârstă, de programe 
educative care le respectă particularitățile de învățare 
și de orientare a performanței. Aceste programe sunt 
de aprofundare a învățării, de grupare pe abilități, de 
îmbogățire a curriculumului cu noi domenii, de 
mentorat și transfer de competență, de accelerare a 
promovării conform ritmului individual de învățare. 

1. La articolul 57, după alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, alineatul (41), 
cu următorul cuprins: 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"(41) Cuantumul minim al stimulentelor 
financiare pentru elevii care obțin 
performanțe la olimpiadele naționale este 
diferențiat, după cum urmează: 
a) pentru premiul I - 1.000 de lei; 
b) pentru premiul al II-lea - 700 de lei; 
c) pentru premiul al III-lea - 500 de lei; 
d) pentru mențiuni - 300 de lei." 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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6. Art. 63. - (1) În învățământul preuniversitar, formațiunile de studiu cuprind 
grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează: 
a) educația antepreșcolară: grupa mică cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai 
puțin de 5 și nu mai mult de 9; grupa mijlocie cuprinde în medie 12 copii, 
dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 15 și grupa mare cuprinde în medie 
12 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 20; 
b) învățământul preșcolar: grupa cuprinde în medie 15 preșcolari, dar nu mai 
puțin de 10 și nu mai mult de 20; 
c) învățământul primar: clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puțin 
de 10 și nu mai mult de 22; 
d) învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai 
puțin de 10 și nu mai mult de 26; 
d1) învățământul de artă: clasa cuprinde în medie 14 elevi, dar nu mai puțin 
de 8 și nu mai mult de 25 și pot fi constituite din maximum 4 grupe. Grupa 
cuprinde în medie 6 elevi, dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 10; 
e) învățământul liceal și profesional: clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar 
nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30; 
e1) învățământul dual: clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puțin 
de 20 și nu mai mult de 30; 
e2) instruirea practică și pregătirea de specialitate se desfășoară pe grupe de 
minimum 10 elevi și maximum 15 elevi; 
e3)clasele din învățământul dual pot fi constituite din maximum 3 grupe cu 
calificări diferite; 
f) învățământul postliceal: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai 
puțin de 15 și nu mai mult de 30; 
g) învățământul special pentru elevi cu deficiențe ușoare și/sau moderate: 
grupa care cuprinde în medie 10 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult 
de 12; 
h) învățământul special pentru elevi cu deficiențe grave: grupa care cuprinde 
în medie 5 elevi, dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 6. 
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în localitățile în care există cerere 
pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale, 
efectivele formațiunilor de studiu se organizează, se înființează și 
funcționează astfel: 
a) organizarea de noi formațiuni de studiu pentru forma de învățământ în 
limba maternă a unei minorități naționale, cu efective mai mici decât 
minimul prevăzut de prezenta lege, se poate realiza la cerere, conform art. 19 
alin. (3), în condițiile legii; 
b) organizarea, reorganizarea, desființarea oricăror formațiuni de studiu, 
inclusiv cel simultan pentru forma de învățământ în limba maternă a unei 
minorități naționale existente, se pot realiza cu avizul conform al 
Ministerului Educației și Cercetării, Comisiei de învățământ și tineret a 
Consiliului Minorităților Naționale, aflat în coordonarea Departamentului de 
relații interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului, și al 
organizației minorității naționale reprezentate în Parlamentul României; 
c) în situații excepționale, formațiunile de studiu pentru antepreșcolari, 
preșcolari sau elevi pentru forma de învățământ în limba maternă a unei 
minorități naționale pot funcționa sub efectivul minim sau peste efectivul 
maxim, cu aprobarea direcției pentru minorități din cadrul Ministerului 
Educației Naționale, pe baza unei propuneri justificate din partea consiliului 
de administrație al unității de învățământ sau al organizației minorității 
naționale reprezentate în Parlamentul României, care solicită exceptarea de 
la prevederile alin. (1). 
 (21) Prevederile alin. (2) se aplică și formațiunilor de studiu în limba română, 
atunci când acestea funcționează în zone unde ponderea unei minorități 
etnice este majoritară. În aceste situații, avizul conform, respectiv aprobarea 
prevăzută la alin. (2) lit. b) și c) se realizează de direcția de specialitate 
competentă din cadrul Ministerului Educației Naționale. 
(22) Prevederile alin. (2) și (21) se aplică doar formațiunilor de studiu ce 
cuprind, conform legii, grupe, clase sau ani de studiu. Reorganizarea 
unităților de învățământ cu personalitate juridică se realizează conform art. 
221. 
(23) Aplicarea prevederilor prezentului articol, respectiv a dispozițiilor art. 
221 nu poate avea ca efect pierderea personalității juridice de către unitățile 
de învățământ singulare, acordată conform art. 45 alin. (6). 
 (3) În situații excepționale, formațiunile de preșcolari sau de elevi pot 
funcționa peste efectivul maxim, cu cel mult 3 preșcolari/elevi, după caz, 
peste numărul maxim prevăzut la alin. (1), cu aprobarea consiliului de 
administrație al inspectoratului școlar, pe baza unei justificări din partea 
consiliului de administrație al unității de învățământ care solicită exceptarea 
de la prevederile alin. (1). 
(31) Situațiile aprobate de inspectoratul școlar se comunică Ministerului 
Educației și Cercetării și autorităților locale pentru asigurarea finanțării. 
Clasele în funcțiune la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân cu 
același număr de elevi până la finalizarea ciclului de învățământ. 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 

2. La articolul 63, după alineatul (31) se 
introduc două noi alineate, alineatele 
(32) și (33), cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"(32) Prin excepție de la prevederile alin. 
(1) lit. e), absolvenții clasei a VIII-a pot fi 
înscriși în clasa a IX-a, fără susținerea 
evaluării naționale și peste numărul 
maxim de elevi cuprins în acea 
formațiune/clasă, dacă au obținut, pe 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 

 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Integrarea școlară individuală a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale 
speciale în grupe/clase din învățământul de masă se realizează doar la 
începutul anului școlar. Pentru fiecare preșcolar/elev cu cerințe educaționale 
speciale orientat de către centrul județean de resurse și asistență 
educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență 
Educațională pentru învățământul de masă, efectivele existente ale 
grupelor/claselor se diminuează cu 2 preșcolari/elevi. 

parcursul gimnaziului, premiul I la etapa 
națională a olimpiadelor școlare 
organizate și finanțate de Ministerul 
Educației sau au obținut premiile I, II sau 
III la competiții internaționale recunoscute 
de Ministerul Educației. 
(33) Elevii cu performanțe deosebite la 
olimpiadele naționale sau la competițiile 
internaționale, prevăzuți la alin. (32), vor 
putea fi înscriși la 
filiera/profilul/specializarea care 
corespunde specificului olimpiadei 
naționale/competiției internaționale. Lista 
privind corespondența specificului 
olimpiadei naționale/competiției 
internaționale cu 
filiera/profilul/specializarea la care se face 
înscrierea se aprobă anual prin ordin al 
ministrului educației." 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  
 
 
Art. 82. - (1) Elevii de la 
cursurile cu frecvență din 
învățământul preuniversitar de 
stat beneficiază lunar de burse 
de performanță, de burse de 
merit, de burse de studiu și de 
burse de ajutor social. 

 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 

--- 

1. La articolul I după 
pct. 2 se introduce un 
nou punct, pct. 21, cu 
următorul cuprins:  
”21. La articolul 82, 
alineatul (1) se modifică 
și va avea următorul 
cuprins: 
”Art.82 - (1) Elevii de 
la cursurile cu frecvență 
din învățământul 
preuniversitar beneficiază 
lunar de burse de 
performanță, de burse de 
merit, de burse de studiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
respectarea 
principiului 
resursa 
urmează elevii 



7 
 

și de burse de ajutor 
social.” 

Autor: Deputat UDMR 
Szabo Odon + Comisia

8. Art. 82. - (11) Cuantumul minim al bursei de 
performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al 
bursei de ajutor social se stabilește anual prin hotărâre 
a Guvernului. 
 (12) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa 
de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de 
studiu. 

 
--- 

 
 
(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și 
numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a 
consiliului local, respectiv a consiliului 
județean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului 
București. 
(3) Criteriile generale de acordare a burselor se 
stabilesc de Ministerul Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului. Criteriile specifice de 
acordare a burselor de performanță, de merit, a 
burselor de studiu și a celor de ajutor social se stabilesc 
anual în consiliile de administrație ale unităților de 
învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în 
raport cu integralitatea efectuării de către elevi a 
activităților școlare. 
 (4) Elevii pot beneficia și de burse pe bază de contract 
încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane 
juridice sau fizice, precum și de credite pentru studiu 
acordate de bănci, în condițiile legii. 
(5) Elevii și cursanții străini din învățământul 
preuniversitar pot beneficia de burse, potrivit 
prevederilor legale. 
(6) Elevii etnici români cu domiciliul stabil în 
străinătate beneficiază de burse, potrivit prevederilor 
prezentei legi. 

3. La articolul 82, după alineatul (12) se 
introduce un nou alineat, alineatul (13), 
cu următorul cuprins: 
 
"(13) Prin excepție de la prevederile alin. 
(1), de bursa de performanță pot să 
beneficieze și elevii de la cursurile cu 
frecvență din învățământul preuniversitar 
particular." 
 
 
 
 
 
 

--- 

  
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat  

 
 
 
 
 
 
 

9. Art. 111. - (1) De la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului 
Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului, se 
asigură următoarele cheltuieli 
aferente unităților de 
învățământ preuniversitar, 
inclusiv pentru învățământul 
special: 

4. La articolul 111 alineatul (1), după 
litera i) se introduce o nouă literă, litera 
j), cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 

--- 

 2. La articolul I punctul 
4, articolul 111 alineatul 
(1) litera j) se modifică și 
va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 
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a) finanțarea programelor naționale ale Ministerului Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului, aprobate prin hotărâre a Guvernului; 
b) componența locală aferentă proiectelor aflate în derulare, cofinanțate de 
Guvernul României și de organismele financiare internaționale, precum și 
rambursările de credite externe aferente proiectelor respective; 
c) bursele, aprobate prin hotărâre a Guvernului, pentru elevii din Republica 
Moldova, etnicii români din afara granițelor țării, precum și bursele pentru 
elevii străini; 
d) organizarea evaluărilor, a simulărilor și a examenelor naționale; 
e) perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice și didactice 
auxiliare, pentru implementarea politicilor și strategiilor Ministerului 
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului; 
f) finanțarea, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației, 
Cercetării, Tineretului și Sportului, a unor programe anuale sau multianuale 
de investiții, de modernizare și de dezvoltare a bazei materiale a instituțiilor 
de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv consolidări și reabilitări de școli 
și dotări; 
g) finanțarea unor programe naționale de protecție socială, stabilite prin 
reglementări specifice; 
h) finanțarea privind organizarea de concursuri pentru elevi, pe obiecte de 
învățământ și pe meserii, tehnico-aplicative, științifice, de creației concursuri 
și festivaluri cultural-artistice, campionate și concursuri sportive școlare, cu 
participare națională și internațională, precum și olimpiade internaționale pe 
obiecte de învățământ. 
i) cheltuieli cu eliberarea actelor de studii ale elevilor. 
 

 
--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"j) finanțarea organizării olimpiadelor 
școlare naționale, în cuantum de 200 de 
lei/participant/zi." 

 
 
 
 
 
 
 
 
”j) finanțarea privind 
organizarea 
olimpiadelor școlare 
naționale, în cuantum de 
200 de lei/participant/zi." 

Autor: Comisia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru unitate 
în exprimare 
Pentru 
claritatea 
textului în 
vederea 
aplicării 

10. Art. 111. – (2) Finanțarea cheltuielilor privind 
inspectoratele școlare, casele corpului didactic, 
palatele și cluburile copiilor și elevilor, cluburile 
sportive școlare, se asigură din bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului 
și Sportului. 
(21) Autoritățile locale pot efectua din bugetele proprii, 
pentru imobilele trecute în administrarea lor, cheltuieli 
pentru întreținerea și funcționarea lor, precum și 
cheltuieli de natura investițiilor. 

 
 

--- 

5. La articolul 111, după alineatul (21) 
se introduce un nou alineat, alineatul 
(22), cu următorul cuprins: 
"(22) Autoritățile administrației publice 
locale pot acorda din bugetele proprii 
premii pentru elevii care au obținut 
performanțe deosebite la olimpiade, 
concursuri și competiții, naționale și 
internaționale." 

 3. La articolul I punctul 
5, articolul 111, 
alineatul (22) se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
"(22) Autoritățile 
administrației publice 
locale pot acorda din 
bugetele proprii premii 
pentru elevii care au 
obținut performanțe 
deosebite la olimpiade, 
concursuri și competiții 
naționale și 
internaționale." 

Autor: Comisia

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 
 
 
 
 
Pentru 
exprimare 
corectă se 
elimină 
virgula 
 
 
 
 

11. Art. 139. - Formele de 
organizare a programelor de 
studii sunt: 
a) cu frecvență, caracterizată 
prin activități de învățământ 
și/sau de cercetare programate 

6. La articolul 139 alineatul (1), litera a) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
"a) cu frecvență, caracterizată prin 
activități de învățământ și/sau de cercetare 
programate pe durata întregii zile, 

  
 

Text nemodificat 
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pe durata întregii zile, specifice 
fiecărui ciclu de studii 
universitare, aproximativ 
uniform distribuite 
săptămânal/zilnic pe parcursul 
semestrului și presupunând 
întâlnirea nemijlocită, în 
spațiul universitar, a studenților 
cu cadrele didactice și de 
cercetare; 
 
 
 
 
b) cu frecvență redusă, caracterizată prin activități 
dedicate mai ales unor cursuri de sinteză și pregătirii 
aplicative, programate în mod compact și periodic, 
presupunând întâlnirea nemijlocită, în spațiul 
universitar, a studenților cu cadrele didactice de 
predare, completate de alte mijloace de pregătire 
specifice învățământului la distanță; 
c) la distanță, caracterizată prin utilizarea unor resurse 
electronice, informatice și de comunicații specifice, 
activități de autoînvățare și autoevaluare completate de 
activități specifice de tutorat. 

specifice fiecărui ciclu de studii 
universitare, aproximativ uniform 
distribuite săptămânal/zilnic pe parcursul 
semestrului și presupunând întâlnirea 
studenților cu cadrele didactice și de 
cercetare în spațiul universitar. Unele 
activități de învățământ și/sau de 
cercetare din cadrul formei de 
învățământ cu frecvență se pot 
desfășura prin utilizarea unor resurse 
electronice, informatice și de 
comunicații sincrone specifice 
prevăzute în standardele de calitate 
elaborate și aprobate de ARACIS." 
 
 

--- 

12.  
 
 
 
 
 

--- 

7. La articolul 139, după alineatul (1) se 
introduc trei noi alineate, alineatele (2)-
(4), cu următorul cuprins: 
"(2) Activitățile de evaluare continuă și 
evaluare sumativă de tip examen, în cazul 
formelor de organizare cu frecvență, 
frecvență redusă și la distanță a 
programelor de studii universitare de 
licență și masterat, se realizează în 
condițiile întâlnirii nemijlocite în spațiul 
universitar a studenților cu cadrele 
didactice și de cercetare. 
(3) ARACIS elaborează standarde de 
calitate cu privire la modul de desfășurare 
a activităților de predare, învățare, 
cercetare, instruire practică și evaluare, 

  
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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diferențiat pentru formele de organizare 
ale programelor de studii prevăzute la alin. 
(1) și în raport cu domeniile de studii, 
precum și cu ciclurile de studii prevăzute 
la art. 137 alin. (4). 
(4) Pe baza aplicării standardelor de 
calitate, instituțiile de învățământ superior 
au dreptul de a organiza programe de 
studii în condițiile prevăzute la alin. (1), 
urmând ca ARACIS să verifice 
respectarea acestora în cadrul procedurilor 
de evaluare externă a calității desfășurate 
în condițiile art. 31 alin. (2) și (3), 
respectiv art. 33 alin. (3) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 75/2005, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 
87/2006, cu modificările și completările 
ulterioare." 

13. Art. 150 - (1) Acreditarea unui program de studii 
universitare de licenţă şi stabilirea numărului maxim 
de studenţi care pot fi şcolarizaţi în cadrul programului 
şi cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire se 
realizează prin hotărâre a Guvernului, în urma 
evaluării externe realizate de către ARACIS sau de 
către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau 
din străinătate, înregistrată în Registrul European 
pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior 
(EQAR). Studiile universitare de licenţă corespund 
unui număr cuprins între minimum 180 şi maximum 
240 de credite de studii transferabile, conform 
ECTS/SECT, respectiv între minimum 240 şi 
maximum 300 de credite, în cazul dublei specializări, 
şi se finalizează prin nivelul 6 din EQF/CEC. (OUG 
96/2016 ) 

(2) La învățământul cu 
frecvență, durata specifică a 
studiilor universitare de licență 
este de 3-4 ani, după caz, și 
corespunde unui număr de 
minimum 60 de credite de studii 
transferabile pentru un an de 
studii. Durata studiilor de 
licență pentru învățământul 

8. La articolul 150, alineatul (2) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
"(2) La învățământul cu frecvență, durata 
specifică a studiilor universitare de licență 
este de 3-4 ani, după caz, și corespunde 
unui număr de minimum 60 de credite de 
studii transferabile pentru un an de studii. 
Durata studiilor de licență pentru 
învățământul universitar din domeniile 
artele spectacolului, științe inginerești, 
științe juridice și teologie pastorală este de 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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universitar din domeniile științe 
inginerești, științe juridice și 
teologie pastorală este de 4 ani, 
iar din domeniul științe militare, 
informații și ordine publică este 
de 3 sau 4 ani, în funcție de 
arma sau serviciul și 
specialitatea militară. 
(3) Un procent de maximum 5% din numărul 
studenţilor cu frecvenţă dintr-un program de studii 
universitare de licenţă pot parcurge, cu aprobarea 
consiliului facultăţii, 2 ani de studii într-un singur an, 
cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior medical 
şi al ultimului an de studii, în condiţiile prevăzute de 
regulamentele de organizare şi desfăşurare a 
programelor de studii şi cu respectarea legislaţiei în 
vigoare. 
(4) În cadrul studiilor universitare de licenţă este 
obligatorie efectuarea unor stagii de practică. 
Universităţile au obligaţia de a asigura un minim de 
30% din locurile de practică necesare, dintre care cel 
puţin 50% în afara universităţilor.  
(5) Studiile universitare de licenţă la forma de 
învăţământ cu frecvenţă se pot organiza în regim de 
finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului alocă pentru studiile universitare de licenţă 
la forma de învăţământ cu frecvenţă un număr de 
granturi de studii finanţate de la buget, pentru 
universităţile de stat. 
(6) Senatul universitar poate înfiinţa duble specializări, 
formate prin alăturarea a două programe de studiu 
acreditate existente, incluse în Nomenclatorul 
domeniilor şi specializărilor/programelor de studii 
universitare şi structura instituţiilor de învăţământ 
superior. (OUG 96/2016) 
(7) Un program de studiu poate viza obţinerea unor 
calificări existente în Registrul Naţional al Calificărilor 
din Învăţământul Superior (RNCIS) sau calificări noi 
care se înscriu şi se înregistrează în RNCIS potrivit 
metodologiei stabilite prin ordin al ministrului 
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. (OUG 
96/2016) 

4 ani, iar din domeniul științe militare, 
informații și ordine publică este de 3 sau 4 
ani, în funcție de arma sau serviciul și 
specialitatea militară." 

14. Art. 201. - (1) Se constituie Registrul matricol unic al universităților din 
România, denumit în continuare RMUR. RMUR este o bază de date 
electronică în care sunt înregistrați toți studenții din România din 
universitățile de stat sau particulare acreditate ori autorizate să funcționeze 
provizoriu, precum și studenții-doctoranzi din Academia Română. Registrele 
matricole ale universităților și al Academiei Române devin parte a RMUR, 
asigurându-se un control riguros al diplomelor. 
 (11) Avizarea/Eliberarea numărului de formulare ale actelor de studii 
solicitate de către instituțiile de învățământ superior acreditate și de către 
Academia Română se realizează în baza informațiilor înscrise de acestea în 
RMUR, pentru promoția respectivă. Lipsa acestor informații reprezintă o 
nerespectare a obligațiilor prevăzute la art. 124 și conduce la 
neavizarea/neeliberarea formularelor actelor de studii solicitate. 
 (12) Fac excepție de la obligativitatea înregistrării în RMUR: 
a)studenții Academiei Naționale de Informații «Mihai Viteazul» 
înmatriculați la programe de licență, precum și personalul Serviciului Român 
de Informații și al celorlalte autorități publice cu atribuții în domeniul 
securității naționale înmatriculat la programe de master profesional și studii 
postuniversitare; 

9. La articolul 201, după alineatul (5) se 
introduc trei noi alineate, alineatele (6)-
(8), cu următorul cuprins: 
 
 

--- 
 
 

  
 
 

Text nemodificat 

 



12 
 

b) cetățenii străini pregătiți în cadrul Academiei Naționale de Informații 
«Mihai Viteazul» pe bază de protocoale încheiate în acest scop între Serviciul 
Român de Informații și organe similare de informații ale statelor de care 
aparțin aceștia, în condițiile legii. 
 (13) Înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (12) se face într-un Registru 
matricol special, denumit în continuare RMS, care este o bază de date 
electronică, gestionată la nivelul Serviciului Român de Informații, în 
conformitate cu legislația privind protecția informațiilor clasificate. 
(14) Accesarea datelor din RMS se poate face, cu respectarea principiului 
nevoii de a cunoaște, doar de persoane care dețin autorizație sau certificat de 
acces la informații clasificate cu nivel de secretizare corespunzător. 
(15)  Prevederile alin. (2) și (5) se aplică în mod corespunzător. 
(2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, la propunerea 
CNFIS, elaborează un regulament de alocare a codului matricol individual, 
precum și conținutul informațiilor care vor fi scrise în RMUR. 
(3) a fost - Legea 187/2012] 
(4) RMUR, registrele matricole ale universităților și sistemele informatice 
aferente se elaborează în termen de cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare 
a prezentei legi. 
(5) În baza de date electronică aferentă RMUR se înregistrează și se păstrează 
evidența diplomelor universitare emise în România. Universitățile acreditate 
și Academia Română înregistrează seriile și numerele actelor de studii 
întocmite și eliberate. 

 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
"(6) Ministerul Educației, în calitate de 
proprietar, beneficiar și operator al 
RMUR, controlează gestionarea 
sistemului, decide cu privire la 
modificările și îmbunătățirile care i se 
aduc, în urma consultării și pe baza 
propunerilor înaintate de către instituțiile 
care utilizează sistemul informatic, și 
răspunde solidar pentru confidențialitatea 
datelor personale înregistrate în sistem 
alături de celelalte instituții care au acces 
la acestea. 
(7) Datele colectate în RMUR vor fi 
prelucrate în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor), precum și ale legislației naționale 
aplicabile domeniului protecției datelor. 
(8) RMUR poate fi interoperabil cu alte 
baze de date electronice, atât ale 
instituțiilor de învățământ superior de stat 
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și particulare, acreditate sau autorizate să 
funcționeze provizoriu, cât și ale 
instituțiilor publice centrale. 
Interoperabilitatea se realizează în baza 
unor proceduri specifice pentru instituțiile 
din sistemul de învățământ superior, 
respectiv a unor protocoale încheiate între 
Ministerul Educației și alte ministere sau 
autorități de care aparțin instituțiile care 
gestionează celelalte baze de date de la 
nivel național."

15. ANEXA: LISTA definițiilor termenilor și a expresiilor 
utilizate în cuprinsul legii 

 
 

--- 

10. La anexă, după punctul 60 se 
introduce un nou punct, punctul 61, cu 
următorul cuprins: 
"61. Cursuri online sincrone: cursuri la 
care studenții și cadrele didactice participă 
în același timp, dar în locații separate, în 
general altele decât campusul 
universitar." 

  
 
 

Text nemodificat 

 

16.  
 
 
 
 

--- 

Art. II. - (1) Prin derogare de la 
prevederile art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea 
nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru anii școlari 2022-2023 și 
2023-2024, cetățenii ucraineni cu statut de 
elev în sistemul național de învățământ 
românesc au dreptul să se înscrie în clasa 
a IX-a, fără susținerea evaluării naționale, 
pe locuri speciale și peste numărul maxim 
de elevi cuprins în acea formațiune/clasă, 
în conformitate cu prevederile unei 
proceduri aprobate prin ordin al 
ministrului educației. 
(2) Procedura de înscriere prevăzută la 
alin. (1), respectiv procedura de înscriere 
prevăzută la art. 63 alin. (32) din Legea nr. 
1/2011, cu modificările și completările 

  
 
 
 

Text nemodificat 
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ulterioare, se aprobă prin ordin al 
ministrului educației, în termen de 10 zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanțe de urgență.

17.  
 

--- 

Art. III. - Standardele de calitate 
prevăzute la art. I pct. 7 se elaborează de 
către Agenția Română de Asigurare a 
Calității în Învățământul Superior în 
termen de maximum 90 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de 
urgență. 

  
 

Text nemodificat 

 

18.  
 
 

--- 

Art. IV. - Termenele opozabile 
furnizorilor de educație din domeniul 
învățământului preuniversitar, pentru a se 
supune procesului de evaluare externă în 
vederea acreditării prevăzute la art. 29 
alin. (4) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea 
calității educației, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, sau menținerii 
acreditării prevăzute la art. 33 alin. (3) din 
același act normativ, se prorogă de drept 
până la sfârșitul anului școlar 2022-2023.

  
 
 
 

Text nemodificat 

 

 
 

II. AMENDAMENTE RESPINSE  
 
Nr. 
crt. 

Text  
Lege 1/2011 cu m si c ult 

Text  
OUG 69/2022 

Text 
proiect de 

Lege 

Text amendament 
(autor) 

Motivare 

1.  
 
Art. 82. - (1) Elevii de la cursurile cu 
frecvență din învățământul 
preuniversitar de stat beneficiază lunar 

 
 

--- 

 
 

--- 

Alineatul (1) al articolului 82 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
”Art.82 - (1) lit. a) Elevii de la 
cursurile cu frecvență din învățământul 

a) Motivare pentru 
adoptare 
Pentru respectarea 
principiului 
solidarității 
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de burse de performanță, de burse de 
merit, de burse de studiu și de burse 
de ajutor social. 
(11) Cuantumul minim al bursei de performanță, al bursei de merit, 
al bursei de studiu și al bursei de ajutor social se stabilește anual 
prin hotărâre a Guvernului. 
 (12) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de 
performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 

(2) Cuantumul unei burse acordate din 
sumele defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat și numărul acestora se 
stabilesc anual prin hotărâre a 
consiliului local, respectiv a consiliului 
județean/ consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului București. 

preuniversitar de stat  și elevii de la 
cursurile cu frecvență din unitățile 
școlare particulare 
autorizate/acreditate, care urmează 
gratuit cursurile acestor unități 
școlare particulare, beneficiază lunar 
de burse de studiu și de burse de ajutor 
social.  
lit. b) Elevii de la cursurile cu frecvență 
din învățământul preuniversitar de stat  
beneficiază lunar de burse de 
performanță și de burse de merit.” 

Autor: Deputat PNL Ioan Cupșa 

b) Motivare pentru 
respingere  
Amendament 
respinse la vot 
 

2. Art. 82. - (3) Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc 
de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. 
Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, de merit, 
a burselor de studiu și a celor de ajutor social se stabilesc anual în 
consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limitele 
fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către 
elevi a activităților școlare. 
 (4) Elevii pot beneficia și de burse pe bază de contract încheiat cu 
operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice, precum 
și de credite pentru studiu acordate de bănci, în condițiile legii. 
(5) Elevii și cursanții străini din învățământul preuniversitar pot 
beneficia de burse, potrivit prevederilor legale. 
(6) Elevii etnici români cu domiciliul stabil în străinătate 
beneficiază de burse, potrivit prevederilor prezentei legi. 

3. La articolul 82, după 
alineatul (12) se introduce 
un nou alineat, alineatul 
(13), cu următorul 
cuprins: 
"(13) Prin excepție de la 
prevederile alin. (1), de 
bursa de performanță pot să 
beneficieze și elevii de la 
cursurile cu frecvență din 
învățământul 
preuniversitar particular."

 
 
 

--- 

”lit. c) Prin excepție de la prevederile lit. 
b), de bursa de performanță pot să 
beneficieze și elevii de la cursurile cu 
frecvență din unitățile școlare 
particulare autorizate/acreditate.” 

Autor: Deputat PNL Ioan Cupșa 

a) Motivare pentru 
adoptare 
Pentru respectarea 
principiului 
solidarității 
b) Motivare pentru 
respingere  
Amendament 
respinse la vot 
 

 


