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PARLAMENTUL ROMANIEI

SEN AT

LEGE
privind aprobarea Ordonan^ei de urgenta a Guvemului iLr.75/2011 pentru modiGcarea §i 

completarea Ordonanfei de urgenfa a Guvemului Dr.75/2005 privind asigurarea

calitatii educafiei

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Articol unic.- Se aproba Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr.75 din 7 septembrie 2011 

pentru modificarea §i completarea Ordonanlei de urgen^a a Guvemului nr.75/2005 privind 

asigurarea calitalii educaliei, publicata in Monitoml Oficial al Romaniei, Partea I, nr.656 

din 14 septembrie 2011, cu urmatoarele modified! §i complelari:

La articolul I, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, pct.6^, cu urmatorul1.

cuprms:
Dupd articolul 10 se introduce un nou articol, art. 10\ cu urmatorul cuprins:

Art.lO^- (1) ARAGIP realizeaza evaluarea externa in vedefea autorizarii 

provizorii/acredit^ii/mentinerii acredit^ii in invalamantul preuniversitar de stat, prevazuta la 

art. 10 pet.A lit.b), fara verificarea existentei autorizaliei de securitate la incendiu si a autorizatiei 
sanitare de funclionare.

(2) Unita|ile administrativ-teritoriale, in calitate de proprietari ai 

iraobilelor din domeniul public local sau jude^ean, dupa caz, au obligativitatea de a asigura 

oblinerea menlinerea autorizatiei de securitate la incendiu §i a autorizatiei sanitare de 

functionare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat sau componentele organizatorice 

ale acestora.”
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2. La articolul I punctul 10, alineatul (3) al articolului 17 se modifica va avea 

urmatorul cuprins:
„(3) ARACIS exercita §i atribujiile conferite de Legea nr. 1/2011, cu modific^iie §i 

completarile ulterioare.”

3. La articolul I, dupa punctul 10 $e introduce un nou punct, pctl0\ cu urmatorul

cuprins:
La articolul 18, litera a) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

„a) sa foloseasca colaboratori extemi, din ^ara sau din strainatate, angaja^i pe baza 

de contract civil, exper^i in domeniul de activitate al ARACIS, remunerali conform legii;”

4. La articolul I, dupa punctul 14 se introduce un nou punct, pct.l4\ cu urmatorul

cuprins:
. La articolul 23 alineatele (2) ^i (3) se modifica ^i vor avea urmatorul cuprins:

(2) ARACIS are obliga^ia de a indeplini si respecta standardele privind asigurarea 

calitatii pe baza carora functioneaza entitatile membre ale Registrului european al agenliilor de 

asigurare a calitatii, precum si de a dob^di calitatea de membru a acestui registru.

(3) Nerespectarea obligatiilor stabilite la alin.(2), pentru o perioada de 2 ani, se 

sanctioneaza cu suspendarea dreptului ARACIS de a realiza evalu^i exteme pana la 

redobandirea calitatii de membru in EQAR.”

5. La articolul I, dupa punctul 17 se introduce un nou punct, pct.18, cu urmatorul
cuprins:

,J8. La articolul 35, alineatul (2) se modified §i va avea urmatorul cuprins:

„(2) Desfa§urarea activitatilor de invatamant preuniversitar §i universitar, precum 

§i eliberarea actelor de studii in alte conditii decat cele prevazute prin prezenta lege, constituie 

infractiune §i se pedepseste conform Codului penal.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat in ^edin^a din 21 octombrie 2019, cu 

respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constitufia Romaniei, republicata.

PRE§EDINTELE SENATULUI

Teodor-Viorel Mele^canu


