
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 9 februarie 2007 
Nr.29/430 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2006 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei  
(PL.x. 968/2006) 

 
 
 1. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr.PL.x.968/             
18 decembrie 2006, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, în procedură de 
urgenţă, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2006 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei (PL.x. 968/2006). 
 
 La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi, avizul Consiliului Legislativ, precum şi avizul Consiliului Economic şi Social.  
 
 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea termenelor de aplicare experimentală a actelor normative 
specifice activităţii de asigurare a calităţii educaţiei pentru evitarea apariţiei unui blocaj major în activitatea internă şi 
internaţională a ARACIS şi ARACIP.  
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 2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor 
art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei. La dezbaterea proiectului de 
Lege au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 
domnul Dumitru Matei - secretar de stat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
 
 4.  Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92  alin. (9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
 
 5. În urma dezbaterii, în şedinţa din 7 februarie 2006, Comisia, cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri, propune Plenului  
adoptarea proiectului de Lege, cu amendamentele din Anexă. 
 
 
 
   PREŞEDINTE                SECRETAR 
      Lia Olguţa Vasilescu                                                                  Mihai Radan 
 
 
 
               
                    Consilier    
                       Simion Cioată    
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                               ANEXĂ 
I. Amendamente admise 

 
Nr.
crt. 

Text act normativ de bază 
OUG 75/2005 aprobată cu 

modificări prin Legea 
87/2006  

Text 
proiect de Lege 

 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare  

1.  
 

--- 

Titlul legii: Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 102/2006 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei  

 
 
 

Text nemodificat. 

 

2.  
 

--- 

Articol unic. -  Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 102/2006 
pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei. 

Articol unic. -  Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 102 din 13 decembrie 2006 
pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1004 din 
18 decembrie 2006, cu 
următoarele modificări: 

Tehnică 
legislativă.  

3.  
 

--- 

Titlul Ordonanţei:  Ordonanţă de 
urgenţă pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei 
 

 
 

Text nemodificat. 
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4.  
 

--- 

Articol unic. -  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, se modifică după cum 
urmează: 

 
 
 

Text nemodificat. 

 

5.  
 
Art. 21. - (1) ARACIS se 
finanţează din venituri proprii 
şi din fonduri bugetare. 

I. Alineatul (1) al articolului 21 va 
avea următorul cuprins: 
   „(1) ARACIS se finanţează integral 
din venituri proprii.” 

 
 

Text nemodificat. 

 

6.  
 
 
 
Art. 36 – (1) Organizaţiile 
furnizoare de educaţie 
experimentează mecanismele 
de evaluare internă a calităţii, 
prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă, 
începând cu semestrul al 
doilea al anului şcolar, 
respectiv universitar, 2005 – 
2006. 
 
 

2. Articolul 36 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
    
 
„ Art. 36 – (1) Organizaţiile furnizoare 
de educaţie experimentează 
mecanismele de evaluare internă a 
calităţii, prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă, începând cu 
semestrul al doilea al anului şcolar 
2005 – 2006, respectiv universitar 
2006 – 2007. 
 
   
   
 

- La articolul unic punctul 2, 
articolul 36 va avea următorul 
cuprins: 
 
„ Art. 36 – (1) Organizaţiile 
furnizoare de educaţie aplică 
experimental mecanismele de 
evaluare internă a calităţii, 
prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă, începând cu semestrul al 
doilea al anului şcolar 2005 – 2006, 
respectiv universitar 2006 – 2007. 
 
 

Autorul amendamentului: 
Comisia.  

 
 
 
 
Precizări 
privind 
modificarea 
termenului de 
aplicare 
experimentală.  
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(2) În anul şcolar, respectiv 
universitar, 2005-2006 
ARACIS şi ARACIP 
experimentează metodologiile 
de evaluare şi asigurare 
externă a calităţii. Până la 1 
septembrie 2006, ARACIS şi 
ARACIP elaborează un raport 
detaliat asupra rezultatelor 
experimentării. 
 
 
     (3) Începând cu anul şcolar,  
respectiv universitar, 2006 – 
2007, se trece la aplicarea 
metodologiilor de evaluare 
internă şi externă în vederea 
asigurării calităţii conform 
prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă, la nivel 
naţional, ţinându-se cont de 
rezultatele stadiului de 
experimentare. 

(2) În anul şcolar 2005 – 2006,  
respectiv universitar 2006 – 2007, 
ARACIP şi ARACIS experimentează 
metodologiile de evaluare şi 
asigurare externă a calităţii. Până la 1 
septembrie 2006, respectiv până la 1 
septembrie 2007, ARACIP şi 
ARACIS elaborează un raport detaliat 
asupra rezultatelor experimentării.  
 
 
 
     (3) Începând cu anul şcolar 2006 – 
2007,  respectiv universitar 2007 – 
2008, se trece la aplicarea 
metodologiilor de evaluare internă şi 
externă în vederea asigurării calităţii, 
conform prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă, la nivel naţional, 
ţinându-se cont de rezultatele stadiului 
de experimentare.  

   (2) În anul şcolar,  respectiv 
universitar 2006 – 2007, ARACIP şi 
ARACIS  aplică experimental 
procedurile de evaluare  externă 
pentru asigurarea calităţii. Până la 1 
septembrie 2007, ARACIP şi 
ARACIS elaborează câte un raport 
detaliat asupra rezultatelor 
evaluării.” 

Autorul amendamentului: 
Comisia.  

 
 
 
 

(3) Se abrogă. 
Autorul amendamentului: 

Comisia.  
 

Precizări 
privind 
modificarea 
termenului de 
aplicare 
experimentală. 
 
 
 
 
 
 
Procedurile sunt 
prevăzute în 
legea de 
aprobare a OUG 
75/2005 privind 
asigurarea 
calităţii 
educaţiei. 

 


