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DOMNULTIBERIU HORAŢIU GORUN, 
SECRETARUL GENERAL AL SENATULUI

Către:

Ref. la: punctele de vedere ale Guvernului aprobate în şedinţa Guvernului din data 
de 16 iunie 2022

STIMATE DOMNULE SECRETAR GENERAL

. Vă transmitem, alăturat, în original, punctele de vedere ale Guvernului referitoare la:
1. Proiectul de Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

(Pix. 538/2021, Bp. 171/2022);
, 2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în
^ ^ regirn taxi şi în regim de închiriere (Bp. 281/2022);

3. Propunerea legislativă pentru completarea art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a 
^ Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor

categorii de personal din sistemul justiţiei (Bp. 256/2022);
4. Propunerea legislativă pentru declararea florii de bujor ca Floare Naţională a 

României (Bp. 343/2022);
\ 5. Propunerea legislativă pentru încurajarea unui stil de viaţă activ şi sănătos pin

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Bp. 296/2022);
\ 6. Propunerea legis/ativâ privind implementarea Programului National "Casa noastră"
^ (Bp. 128/2022, Pix. 314/2022);

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (Bp. 155/2022);

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
^Guvernului nr. 104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică

aprobată prin Legea nr. 11/2022 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 25 din 
/ianuarie 2022 (Bp. 325/2022);

\ 'î,'î£\^^ Pfopunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006, privind reforma în 
^ domeniul sănătăţii, republicată, în Monitorul Oficial al României, nr. 652 din data de 28 august 

2015, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscaFbugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 1116 din data de 29 decembrie 2018, cu modificările si completările ulterioare 
(Bp. 232/2022);

\ Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor {Bp. 225/2022);

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr. 1/2011 (Pix. 630/2020, L. 704/2020);



(^S^2/2o^2, Propunerea legislativă pentru clarificarea accesului la informaţiile de interes public 

prin modificarea si completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes 
public {Bp. 185/2022).

Cu deosebită consideraţie,

SĂPJJNARU 

SECRETAR DE STAT
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PRIM MINISTRU

Domnule preşedinte,

în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art, 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la proiectul de lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale 

nr. 1/2011, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul senator 

PNL Adrian Hatos şi un grup de parlamentari PNL, PSD, UDMR, USR, 
Minorităţi Naţionale (Pix. 538/2021, Bp. 171/2022).

Principalele reglementăriI.

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
propunându-se:

- instituirea în sarcina Ministerului Educaţiei a atribuţiei de a elabora şi
A

asigura mentenanţa Platformei Naţionale de Raportare Unică în învăţământul 
Superior, în vederea colectării datelor statistice, a raportărilor instituţionale şi 
a raportărilor individuale privind activitatea ştiinţifică a personalului didactic 

şi de cercetare, solicitate de Ministerul Educaţiei, de organismele consultative 

ale acestuia prevăzute* la art. 217, de Institutul Naţional de Statistică, de

' ARZ 217
(1) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării constituie registre de experţi şi se 

sprijină pe organisme consultative, la nivel naţional, alcătuite pe criterii de prestigiu profesional şi moral: Consiliul 
Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior (CNSPIS), Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNÂ TDCU), Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), Colegiul 
consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare (CCCDI), Consiliul Naţional pentru Finanţarea învăţământului 
Superior (CNFIS), Consiliul Naţional al Bibliotecilor Universitare (CNBU), Consiliul de etică şi management 
universitar (CEMU) şi Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării 
(CNECSDTI). Din aceste organisme pot face parte cadre didactice şi cercetători, având cel puţin titlul de 
conferenţiar sau de cercetător ştiinţific II ori titluri echivalente obţinute în străinătate, membri ai Academiei Române 
şi ai unor instituţii de cultură, precum şi un membru student în CEMU şi CNCU şi un student cu statut de observator 
în CNFIS, sau reprezentanţi ai mediului de afaceri în CCCDI sau, ca observatori, în CNFIS.

(2) Consiliile prevăzute la alin. (I) beneficiază de un secretariat tehnic care se constituie şi funcţionează prin 
ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

(3) înfiinţarea, regulamentele de organizare şi funcţionare, structura şi componenţa organismelor specializate 
prevăzute la alin. (I) se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, conform legii. Bugetele acestor



V

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior sau de alte 

entităţi ale statului către care instituţiile de învăţământ superior raportează 

date instituţionale. Potrivit iniţiativei legislative, universităţile vor avea acces 

la datele incluse şi la rapoartele realizate de această platformă pentru 

personalul didactic şi de cercetare propriu;
- instituirea obligaţiei ca rapoartele instituţionale solicitate de Ministerul 

Educaţiei sau de organismele consultative ale acestuia prevăzute la art. 217 

din lege, de Institutul Naţional de Statistică, de Agenţia Română de Asigurare
A

a Calităţii în învăţământul Superior sau de alte entităţi ale statului către care 

instituţiile de învăţământ superior raportează date instituţionale, să se 

realizeze printr-o raportare anuală unică, prin intermediul Platformei 
Naţionale de Raportare Unică în învăţământul Superior.

II. Punctul de vedere al Guvernului

Guvernul susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.

Cu stimă,

CIUCĂNicolaj

Domnului senator Florin-Vasile CÎŢU 

Preşedintele Senatului

organisme sunt gestionate prin Unitatea executivă pentru finanţarea învăţământului superior, a cercetării, 
dezvoltării şi inovării (UEFJSCDI) şi se constituie pe bază contractuală între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi 
UEFISCDI sau din alte surse legal constituite, gestionate de UEFJSCDI.

(3''1) Prin excepţie de la includerea în bugetul aferent Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor 
şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), a taxei pentru organizarea procesului de evaluare a tezelor de abilitare 
- gestionat de UEFJSCDI, conform prevederilor alin. (3), stabilirea taxei se realizează, după caz, de către Senatul 
universităţii la propunerea consiliului de administraţie, respectiv de către prezidiul Academiei Române. încasarea 
acestei taxe se efectuează, după caz, de către instituţiile de învăţământ superior organizatoare de studii universitare 
de doctorat sau de către Academia Română.

(4) CNCSse constituie prin reorganizarea, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, a Consiliului Naţional 
al Cercetării Ştiinţifice din învăţământul Superior.
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PRIM MINISTRU

Domnule pre^edinte,

In conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constitulie in 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul Romaniei formuleaza urmatorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 

educatiei nafionale nr. 1/2011, in4iata de domnul senator PNL Adrian Hatos 

si un grup de parlamentari PNL, PSD, UDMR, USR, Minoritati Nationale
(Plx. 538/2021).

Principalele reglementariI.

Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare completarea Legii 

educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificdrile si completdrile ulterioare, 
propunandu-se:

- instituirea in sarcina Ministerului Educatiei a atributiei de a elabora si
» > 3

A

asigura mentenanta Platformei Nationale de Raportare Unica in Invatamantul 

Superior, in vederea colectarii datelor statistice, a raportarilor institutionale si 
a raportarilor individuale privind activitatea stiintifica a personalului didactic 

si de cercetare, solicitate de Ministerul Educatiei, de organismele consultative 

ale acestuia prev^ute^ la art. 217, de Institutul National de Statistics, de

^ ART. 217
(1) Pentru exercitarea atribuliilor sale, Ministerul Educatiei §i Cercetdrii constituie registre de experfi ?i se 

sprijindpe organisme consultative, la nivel national, alcdtuitepe criterii deprestigiuprofesional ^i moral: Consiliul 
National de Statisticd $i Prognozd a Invdtdmdntului Superior (CNSPIS), Consiliul National de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor $i Certificatelor Universitare (CNA TDCU), Consiliul National al Cercetdrii Stiinti/ice (CNCS), Colegiul 
consultativ pentru cercetare-dezvoltare §i inovare (CCCDl), Consiliul National pentru Finantarea invdtdmdntului 
Superior (CNFIS), Consiliul National al Bibliotecilor Universitare (CNBU), Consiliul de eticd §i management 
universitar (CEMU) ^i Consiliul National de Eticd a Cercetdrii Stiintifice, Dezvoltdrii Tehnologice $i Inovdrii 
(CNECSDTI). Din aceste organisme pot face parte cadre didactice ^i cercetdtori, avdnd cel putin titlul de 
con/erenfiar sau de cercetdtor ^tiintific 11 ori titluri echivalente obtinute in strdindtate, membri ai Academiei Romdne 
^i ai unor institutii de culturd, precum ^i un membru student in CEMU ^i CNCU §i un student cu statut de observator 
in CNFIS, sau reprezentanti ai mediului de afaceri in CCCDl sau, ca observatori, in CNFIS.

(2) Consiliile prevdzute la alin. (1) beneficiazd de un secretariat tehnic care se constituie ^i functioneazd prin 
ordin al ministrului educatiei ^i cercetdrii.

(3) Infiintarea, regulamentele de organizare ?i functionare, structura §i componenfa organismelor specializate 
prevdzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului educafiei nationale, conform legii. Bugetele acestor



Agentia Rom^a de Asigurare a Calitatii in invatam^tul Superior sau de alte 

entitati ale statului catre care institutiile de invatto^t superior raporteaza 

date institutionale. Potrivit initiative! legislative, universitatile vor avea acces 

la datele incluse si la rapoartele realizate de aceasta platforma pentru 

personalul didactic si de cercetare propriu;
- instituirea obligatiei ca rapoartele institutionale solicitate de Ministerul 

Educatiei sau de organismele consultative ale acestuia prevazute la art. 217 

din lege, de Institutul National de Statistica, de Agentia Romana de Asigurare 

a Calitatii in Invatamantul Superior sau de alte entitati ale statului catre care 

institutiile de invattoant superior raporteaza date institutionale, sa se 

realizeze printr-o raportare anuala unica, prin intermediul Platformei
A

Nationale de Raportare Unica in Invatamantul Superior.

II. Observatii
9

1. Initiatorii propun completarea unui articol din Legea nr. 1/2011, prin 

adaugarea unei noi litere la alin. (2) al art. 94. Din continutul textului reiese 

faptul ca prevederea se refera la o „Platforma Nafionald de Raportare Unicd 

in mvdfdmdntul Superior”, dar se propune completarea unui articol al Titlului
A

II: Invafamant preuniversitar. Conform propunerii din art. 94 (numerotat 

gre§it 92 alin. (2)), platforma unica propusa vizeaza inclusiv datele din 

raportarile institu^ionale (care se fac §i prin RMUR) in contradic^ie cu art^. 
201 din lege (articol nemodificat prin propunerea legislativa).

organisme sunt gestionate prin Unitatea executiva pentru finaniarea invatamdntului superior, a cercetdrii, 
dezvoltdrii ^i inovdrii (UEFISCDI) §i se constituie pe bazd contractuald intre Ministerul Educatiei §i Cercetdrii f / 
UEFISCDl sau din alte surse legal constituite, gestionate de UEFISCDI.

(3^1) Prin excepfie de la includerea in bugetul aferent Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor 
§i Certificatelor Universitare (CNATDCU), a taxeipentru organizareaprocesului de evaluare a tezelor de abilitare 
- gestionat de UEFISCDI, conform prevederilor alin. (3), stabilirea taxei se realizeazd, dupd caz, de cdtre Senatul 
universitdtii la propunerea consiliului de administrate, respectiv de cdtre prezidiul Academiei Komdne. incasarea 
acestei taxe se efectueazd, dupd caz, de cdtre institutiile de invdtdmdnt superior organizatoare de studii universitare 
de doctorat sau de cdtre Academia Romdnd.

(4) CNCS se constituie prin reorganizarea, prin ordin al ministrului educatiei §i cercetdrii, a Consiliului National 
al Cercetdrii §tiintifice din Invdtdmdntul Superior.
^ ART. 201

(I) Se constituie Registrul matricol unic al universitdtilor din Romania, denumit in continuare RMUR. RMUR 
este o bazd de date electronicd in care sunt inregistrafi toti studentii din Romdnia din universUdfile de stat sau 
particulare acreditate ori autorizate sd functioneze provizoriu, precum §i studentii-doctoranzi din Academia 
Romdnd. Registrele matricole ale universitdtilor §i al Academiei Romdne devin parte a RMUR, asigurdndu-se un 
control riguros al diplomelor.

(1^1) Avizarea/Eliberarea numdrului de formulare ale actelor de studii solicitate de cdtre institutiile de 
invdtdmdnt superior acreditate ^i de cdtre Academia Romdnd se realizeazd in baza informatiilor inscrise de acestea 
in RMUR, pentru promotia respectivd. Lipsa acestor informatii reprezintd o nerespectare a obligatiilor prevdzute la 
art. 124 $i conduce la neavizarea/neeliberarea formularelor actelor de studii solicitate.

(1^2) Fac exceptie de la obligativitatea inregistrdrii in RMUR:
a) studentii Academiei Nationale de Informatii «Mihai Viteazul» inmatriculati la programe de licentd, precum §i 

personalul Serviciului Roman de Informatii al celorlalte autoritdti publice cu atribufU in domeniul securitdtii 
nationale inmatriculat la programe de master profesional $i studii postuniversitare;
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„Platforma Nationala de Raportare Unicd in invafamantul Superior" 

poate fi implementata prin interconectarea solu^iilor informatice deja existente 

sau/§i prin dezvoltarea de noi module, in cadrul unui sistem de platforme 

interoperabile. Pentru realizarea acestui sistem de platforme interoperabile 

este necesara adaptarea cadrului legislativ.
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invafamantului Superior, a 

Cercetmii, Dezvoltarii si InovMi (UEFISCDI) se afla intr-o faza avansata de 

actualizare ^i optimizare a procesului de culegere a datelor pentru 

fundamentarea fmantarii invatamantului superior §i a politicilor din domeniu. 
Platformele vizate sunt: ANS/RMUR/CNATDCU - Doctorat §i Abilitare, iar 

pentru finantarea proiectelor, platforma UDi Manager. Integrarea 

platformelor ANS §i RMUR va asigura raportarea unica a studenfilor. 
Actualizarea se realizeaza in colaborare cu universitatile si consiliile 

consultative ale Ministerului Educatiei (CNFIS, CNSPIS, CNATDCU).
In ceea ce prive§te resursa umana din invafamantul superior (cadre 

didactice si cercetatori), platforma Brain Map dezvoltata si administrate de 

UEFISCDI asigura cadrul necesar extinderii funcfionalitatilor existente pentru 

colectarea unica a informaflilor necesare si interoperarea acestora. De 

asemenea, Programul de guvernare face referire la platforma RUNIDAS, care 

se va dezvolta prin interoperarea §i completarea bazelor de date existente.

2. Referitor la procesul de raportare a datelor catre Institutul National de 

Statistica (INS), mentionam ca obiectivul procesului de culegere a datelor de 

ca^tre INS este diferit de cel al Ministerului Educatiei (date statistice vs. date 

administrative). Acest proces este realizat in conformitate cu normele 

europene §i se bazeaza pe o legislafie proprie. Mai mult, intre INS si 
Ministerul Educatiei exista deja un protocol de colaborare in urma caruia

b) cetafenii straini pregdtifi in cadrul Academiei Naponale de Informatii «Mihai Viteazub pe baza de protocoale 
incheiate in acest scop intre Serviciul Roman de Informatii §i organe similare de informatii ale statelor de care 
aparfin ace^tia, in conditiile legit

(1''3) inregistrarea persoanelor prevazute la alin. (I''2) se face intr-un Registru matricol special, denumit in 
continuare RMS, care este o baza de date electronicd, gestionatd la nivelul Serviciului Roman de Informatii, in 
conformitate cu legislafa privindprotecfa informatiilor clasificate.

(1^4) Accesarea datelor din RMS se poate face, cu respectarea principiului nevoii de a cunoa^te, doar de persoane 
care detin autorizatie sau certificat de acces la informatii clasificate cu nivel de secretizare corespunzdtor.

Prevederile alin. (2) ^i (5) se aplicd in mod corespunzdtor.
(2) Ministerul Educatiei ^i Cercetdrii, la propunerea CNFIS, elaboreazd un regulament de alocare a codului 

matricol individual, precum continutul informatiilor care vorfi scrise in RMUR.
(3) Abrogat.
(4) RMUR, registrele matricole ale universitdtilor ^i sistemele informatice aferente se elaboreazd in termen de cel 

mult 2 ani de la data intrdrii in vigoare aprezentei legt
(5) In baza de date electronicd aferentd RMUR se inregistreazd ^i se pdstreazd evidenfa diplomelor universitare 

emise in Romania. Universitdtile acreditate ^i Academia Romdnd inregistreazd seriile ^i numerele actelor de studii 
intocmite $i eliberate.
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datele privind studenfii sunt flimizate catre INS, iar, in viitor, INS va renun^a 

la solicitarea de date statistice de la universitafi, urmand a prelua aceste date 

de la minister, prin UEFISCDL
Totodata, conform propunerii de modificare a art. 94, platforma unica 

propusa vizeaza inclusiv datele din raportarile institujionale (care fac parte din 

RMUR), fiind in contradictie cu art. 201 dmLegea nrJ/20}L

3. Precizam ca potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, 
republicatd, cu modificdrile §i completdrile ulterioare, normele de tehnica 

legislativa sunt obligatorii inclusiv pentru propunerile legislative apa4inand 

parlamentarilor.
Astfel, in ceea ce prive^te initiativa legislativa, precizam urmatoarele:
a) semnalam faptul ca in structura art. 94 alin. (2) exista deja litera r);
b) raportat la inten^ia de reglementare, invederam faptul ca evenimentul 

legislativ preconizat consta doar in completarea Legii nr. 1/2011, iar nu §i in 

modificarea acesteia (art. 59 §i art, 60 din Legea nr. 24/2000); in consecin{a, 
era necesara formularea corespunzatoare a titlului, precum §i a parjii 

introductive a Articolului unic.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Avand in vedere considerentele men^ionate la pet. II, Guvernul nu 

sustine adoptarea acestei initiative legislative in forma prezentata.

Cu stima,

Nicolae-

Domnului deputat Ion-Marcel CIOLACU 

Pre^edintele Camerei Deputa^ilor

alexandru.nita
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