
 

 

 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 

 
 
 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 
Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 21 din 30 mai 2012 privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 372 din 31 mai 2012, cu următoarele 
modificări şi completări: 

 
1. La articolul unic, după punctul 1 se introduce un nou 

punct, punctul 11, cu următorul cuprins: 
„La articolul 155, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
«Art. 155 – (1) Acreditarea pentru o universitate a unui 

domeniu de studii universitare de master, împreună cu stabilirea 
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numărului maxim al studenţilor care pot fi şcolarizaţi 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 
străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea 
Calităţii în Învăţământul Superior, denumit în continuare EQAR. 
Cu condiţia îndeplinirii criteriilor de calitate şi capacitate 
instituţională, universităţile au dreptul de a şcolariza şi a acorda 
diploma de absolvire a unui program de master (ciclul II de studii) 
pentru un număr cel mult egal cu numărul de studenţi şcolarizaţi în 
ciclul I de studii (licenţă).››” 
 
 2. La articolul unic punctul 8, alineatul (5) al articolului 
252 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „(5) Cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ 
preuniversitar beneficiază, la cerere, de pretransfer consimţit între 
unităţile de învăţământ preuniversitar. Pretransferul este etapa de 
mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
în cadrul căreia un cadru didactic titular în sistemul de învăţământ 
preuniversitar, la cererea acestuia, poate trece de la o unitate de 
învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică/conexă la o altă 
unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate 
juridică/conexă, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular în 
sintemul de învăţământ preuniversitar.” 

 
3. La articolul unic punctul 14, alineatul (6) al articolului 

289 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), (2) şi (4), 

instituţiile de învăţământ superior pot hotărî menţinerea calităţii de 
titular în învăţământ şi/sau în cercetare, după o metodologie 
stabilită de senatul universitar.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 19 iunie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76                  
alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 
PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
 

Roberta  Alma Anastase 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 


