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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

  
Comisia pentru învățământ  Comisia pentru sănătate și 

familie
Nr. 4c-11/947 Nr. 4c-10/328

 
București, 6 octombrie 2021 

 
Către 

BIROUL PERMANENT  
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun  asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea 

Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, trimis Comisiei pentru 

învățământ și Comisiei pentru sănătate şi familie pentru examinare pe fond, în procedură de urgență, cu adresa nr. PLx 327 din 

14 septembrie 2021. 

În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

 
PREŞEDINTE        PREŞEDINTE 

Natalia Elena INTOTERO              Dr. Nelu TĂTARU 

ioana.minzu
Original
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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 
Comisia pentru învățământ  Comisia pentru sănătate şi 

familie
Nr. 4c-11/947 Nr. 4c-10/328

 
București, 6 octombrie 2021 

 
RAPORT COMUN   

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor acte 
normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
(PLx 327/2021) 

 
În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din  Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare,  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor 
acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  a fost trimis Comisiei pentru învățământ și Comisiei pentru sănătate şi familie 
pentru examinare pe fond, în procedură de urgență, cu adresa nr. PLx 327 din 14 septembrie 2021. 

 
La întocmirea prezentului raport comun , Comisiile au avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.734/10.09.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale (nr.4c-6/661/ 21.09.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor (nr.4c-19/117/2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru știință și tehnologie (4c-24/150/21.09.2021) 
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 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați ( 4c-20/319/21.09.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului ( 4c-7/ 381/28.09.2021). 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în instituțiile 

de învățământ superior, în scopul asigurării dreptului la învățătură și a dreptului la sănătate pentru studenți și personalul din sistemul național 
de învățământ. În funcție de situația epidemiologică și de specificul fiecărei instituții de învățământ superior, în anul universitar 2021-2022, 
în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice și cu respectarea calității actului didactic, modalitatea de desfășurare a 
activității didactice presupune prezența fizică a studenților și se va stabili prin hotărâre a Senatului universitar, cu respectarea măsurilor 
stabilite prin ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și a reglementărilor generale și sectoriale din Uniunea 
Europeană privind minimul orelor de practică. În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune 
prezenta fizică a studenților, desfășurarea activităților prevăzute la art.287 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, aferente anului 
universitar 2021-2022, a examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea 
tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2021-2022, se vor putea realiza și prin intermediul tehnologiei 
asistate de calculator și a internetului, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvență redusă și la distanță. Participarea 
studenților și doctoranzilor la activitățile de predare, învățare, cercetare, aplicații practice realizate prin intermediul tehnologiei și a 
internetului, precum și la examenele prevăzute la art.143 și 144 din Legea nr.1/2011, se va realiza potrivit metodologiilor proprii, aprobate 
de instituțiile de învățământ superior. De asemenea, sunt necesare derogări de la legislația în vigoare pentru a se putea continua organizarea 
concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din învățământul preuniversitar și superior de stat. Totodată, se prelungesc mandatele 
actualilor membri ai Consiliului ARACIS până la finalizarea procesului de evaluare a studiilor universitare de doctorat, dar nu mai târziu 
de 31 decembrie 2021. 
 

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. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de 
lege în ședințe separate. 

Comisia pentru învățământ a dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 28 septembrie 2021.   
La lucrările Comisiei au fost prezenți toți membrii Comisiei.  
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de lege a participat ca 

invitat: doamna Ștefania Maria Manea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației; doamna Cornelia Stavri Popa - secretar general, 
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ; domnul Eugen Ilea - vicepreședinte, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți; domnul 
Silviu Morcan - președinte, Consiliul Național al Elevilor. 
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În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de lege 
cu amendamentele admise din Anexa.  

 
Comisia pentru sănătate și familie a dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 06 octombrie 2021.   
La lucrările comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 
Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamentele 

admise din Anexă. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73  din Constituția României, republicată.  
 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun Plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru 
modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  cu 
amendamente admise, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun.  
 
 

PREŞEDINTE 
Natalia Elena INTOTERO 

 
 

PREŞEDINTE 
Dr. Nelu TĂTARU 

SECRETAR 
Filip HAVÂRNEANU 

 
 

SECRETAR 
Liviu Ioan BALINT 

Șef birou Ioana Florina Mînzu 
Consilier parlamentar Monica Tudor 

 
Consilier parlamentar Cristina Bologan 
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ANEXA 
AMENDAMENTE ADMISE 

în urma dezbaterilor, Comisiile au hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

OUG 141/2020 
Legea nr. 1/2011, m și c ult  

Lege  55/2020, m și c ult 
OUG 75/2005, m și c ult 

Text OUG 99/2021 Text 
Lege 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) Motivare 

1.  
 
 

--- 

 
 
 

--- 

Titlul Legii: Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului 
nr.99/2021 privind 
modificarea unor acte 
normative din domeniul 
învățământului, precum și 
pentru modificarea și 
completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de 
COVID-19

 
 
 
 
 

Text nemodificat  

 

2.  
 
 

--- 

 
 
 

--- 

Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.99/2021 privind 
modificarea unor acte 
normative din domeniul 
învățământului, precum și 
pentru modificarea și 
completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de 
COVID-19

Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.99/2021 privind 
modificarea unor acte 
normative din domeniul 
învățământului, precum și 
pentru modificarea și 
completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de 
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Nr. 
crt. 

OUG 141/2020 
Legea nr. 1/2011, m și c ult  

Lege  55/2020, m și c ult 
OUG 75/2005, m și c ult 

Text OUG 99/2021 Text 
Lege 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) Motivare 

COVID-19, cu următoarele 
modificări:

3.   
 
 

--- 

Titlul Ordonanței: 
Ordonanță de urgență 
privind modificarea unor 
acte normative din 
domeniul învățământului, 
precum și pentru 
modificarea și completarea 
Legii nr. 55/2020 privind 
unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de 
COVID-19

 
 

--- 

 
 

Text nemodificat 

 

4.  
 
 
 
 

--- 

Art. I. - Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 
141/2020 privind 
instituirea unor măsuri 
pentru buna funcționare a 
sistemului de învățământ și 
pentru modificarea și 
completarea Legii 
educației naționale nr. 
1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 767 
din 21 august 2020, 
aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 87/2021, se 

 
 
 
 

--- 

 
 
 

Text nemodificat 
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Nr. 
crt. 

OUG 141/2020 
Legea nr. 1/2011, m și c ult  

Lege  55/2020, m și c ult 
OUG 75/2005, m și c ult 

Text OUG 99/2021 Text 
Lege 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) Motivare 

modifică după cum 
urmează:

5.  
 
Art. 7 - (1) În funcție de situația 
epidemiologică și de specificul 
fiecărei instituții de învățământ 
superior, în anul universitar 2020-
2021, în baza autonomiei 
universitare, cu asumarea 
răspunderii publice și cu 
respectarea calității actului 
didactic, modalitatea de 
desfășurare a activității didactice 
ce presupune prezența fizică a 
studenților se stabilește prin 
hotărâre a senatului universitar, cu 
respectarea măsurilor stabilite 
prin ordinul prevăzut la art. 2 și a 
reglementărilor generale și 
sectoriale din Uniunea Europeană 
privind minimul orelor de 
practică. 

1. La articolul 7, alineatul 
(1) va avea următorul 
cuprins: 
"Art. 7 - (1) În funcție de 
situația epidemiologică și 
de specificul fiecărei 
instituții de învățământ 
superior, în anul universitar 
2021-2022, în baza 
autonomiei universitare, cu 
asumarea răspunderii 
publice și cu respectarea 
calității actului didactic, 
modalitatea de desfășurare 
a activității didactice ce 
presupune prezența fizică a 
studenților se stabilește 
prin hotărâre a senatului 
universitar, cu respectarea 
măsurilor stabilite prin 
ordinul prevăzut la art. 2 și 
a reglementărilor generale 
și sectoriale din Uniunea 
Europeană privind 
minimul orelor de 
practică." 
 
 

 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 

Text nemodificat 
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Nr. 
crt. 

OUG 141/2020 
Legea nr. 1/2011, m și c ult  

Lege  55/2020, m și c ult 
OUG 75/2005, m și c ult 

Text OUG 99/2021 Text 
Lege 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) Motivare 

6.  
 
 
Art. 8 - (1) În situația limitării sau 
suspendării activităților didactice 
pentru realizarea cărora se impune 
prezența fizică a studenților, 
desfășurarea activităților 
prevăzute la art. 287 alin. (2) din 
Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, aferente 
anului universitar 2020-2021, a 
examenelor de finalizare a 
studiilor de licență, de masterat 
sau a programelor de studii 
postuniversitare, susținerea 
tezelor de doctorat, susținerea 
tezelor de abilitare pentru anul 
universitar 2020-2021 se pot 
realiza și prin intermediul 
tehnologiei asistate de calculator 
și al internetului, pentru formele 
de organizare a programelor de 
studii cu frecvență, cu frecvență 
redusă și la distanță. 

2. La articolul 8, alineatul 
(1) va avea următorul 
cuprins: 
"Art. 8 - (1) În situația 
limitării sau suspendării 
activităților didactice 
pentru realizarea cărora se 
impune prezența fizică a 
studenților, desfășurarea 
activităților prevăzute la 
art. 287 alin. (2) din Legea 
educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 
aferente anului universitar 
2021-2022, a examenelor 
de finalizare a studiilor de 
licență, de masterat sau a 
programelor de studii 
postuniversitare, susținerea 
tezelor de doctorat, 
susținerea tezelor de 
abilitare pentru anul 
universitar 2021-2022 se 
pot realiza și prin 
intermediul tehnologiei 
asistate de calculator și al 
internetului, pentru formele 
de organizare a 
programelor de studii cu 

 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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Nr. 
crt. 

OUG 141/2020 
Legea nr. 1/2011, m și c ult  

Lege  55/2020, m și c ult 
OUG 75/2005, m și c ult 

Text OUG 99/2021 Text 
Lege 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) Motivare 

frecvență, cu frecvență 
redusă și la distanță."

7.  
 
 
Art. 9 - (2) Activitățile didactice 
și de cercetare prevăzute la art. 
287 alin. (1) și (2) din Legea nr. 
1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și 
examenele de finalizare a 
semestrelor și a studiilor de 
licență și masterat, susținerea 
referatelor și a tezelor de doctorat, 
desfășurate prin intermediul 
tehnologiei și al internetului în 
anul universitar 2020-2021, în 
cadrul formelor de învățământ cu 
frecvență și cu frecvență redusă și 
la distanță sunt recunoscute. 

3. La articolul 9, alineatul 
(2) va avea următorul 
cuprins: 
"(2) Activitățile didactice 
și de cercetare prevăzute la 
art. 287 alin. (1) și (2) din 
Legea nr. 1/2011, cu 
modificările și 
completările ulterioare, 
precum și examenele de 
finalizare a semestrelor și a 
studiilor de licență și 
masterat, susținerea 
referatelor și a tezelor de 
doctorat, desfășurate prin 
intermediul tehnologiei și 
al internetului în anul 
universitar 2021-2022, în 
cadrul formelor de 
învățământ cu frecvență și 
cu frecvență redusă și la 
distanță sunt recunoscute."

 
 
 
 
 
 

--- 

 
Text nemodificat 

 

8.  
 
 

--- 

Art. II - Legea nr. 55/2020 
privind unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de 
COVID-19, publicată în 
Monitorul Oficial al 

 
 

--- 
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Nr. 
crt. 

OUG 141/2020 
Legea nr. 1/2011, m și c ult  

Lege  55/2020, m și c ult 
OUG 75/2005, m și c ult 

Text OUG 99/2021 Text 
Lege 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) Motivare 

României, Partea I, nr. 396 
din 15 mai 2020, cu 
modificările și 
completările ulterioare, se 
modifică și se completează 
după cum urmează:

9.  
 
Art. 27 - (3) Până la încetarea 
stării de alertă, în instituțiile și 
autoritățile publice se suspendă 
orice tip de concurs pentru 
ocuparea posturilor sau funcțiilor 
vacante și temporar vacante, cu 
excepția celor prevăzute la alin. 
(1) și (2), a posturilor și funcțiilor 
vacante din cadrul Ministerului 
Sănătății și unităților aflate în 
subordinea și coordonarea 
acestuia, a posturilor și funcțiilor 
vacante din cadrul Casei 
Naționale de Asigurări de 
Sănătate și caselor de asigurări de 
sănătate, a posturilor și funcțiilor 
vacante din unitățile sanitare 
publice aparținând ministerelor și 
instituțiilor cu rețele sanitare 
proprii, astfel cum sunt prevăzute 
la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în 

1. La articolul 27, 
alineatul (3) va avea 
următorul cuprins: 
"(3) Până la încetarea stării 
de alertă, în instituțiile și 
autoritățile publice se 
suspendă orice tip de 
concurs pentru ocuparea 
posturilor sau funcțiilor 
vacante și temporar 
vacante, cu excepția celor 
prevăzute la alin. (1) și (2), 
a posturilor și funcțiilor 
vacante din cadrul 
Ministerului Sănătății și 
unităților aflate în 
subordinea și coordonarea 
acestuia, a posturilor și 
funcțiilor vacante din 
cadrul Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate și 
caselor de asigurări de 
sănătate, a posturilor și 
funcțiilor vacante din 

 La articolul II, punctul 1 se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
«La articolul 27, alineatul (3) 
va avea următorul cuprins: 
"(3) Până la încetarea stării de 
alertă, în instituțiile și 
autoritățile publice se 
suspendă orice tip de concurs 
pentru ocuparea posturilor sau 
funcțiilor vacante și temporar 
vacante, cu excepția celor 
prevăzute la alin. (1) și (2), a 
posturilor și funcțiilor vacante 
din cadrul Ministerului 
Sănătății și unităților aflate în 
subordinea și coordonarea 
acestuia, a posturilor și 
funcțiilor vacante din cadrul 
Casei Naționale de Asigurări 
de Sănătate și caselor de 
asigurări de sănătate, a 
posturilor și funcțiilor vacante 
din unitățile sanitare publice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deși îndeplinește  funcții 
unice în cadrul rețelei 
naționale de biblioteci, 
servicii și activități pe 
care le desfășoară în 
folosul tuturor cetățenilor 
țării, Biblioteca Națională 
a României se confruntă, 
în prezent, cu un deficit 
istoric de personal, 
funcționând cu doar 200 
de salariați, ceea ce 
afectează grav 
desfășurarea activității 
instituției. 
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Nr. 
crt. 

OUG 141/2020 
Legea nr. 1/2011, m și c ult  

Lege  55/2020, m și c ult 
OUG 75/2005, m și c ult 

Text OUG 99/2021 Text 
Lege 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) Motivare 

domeniul sănătății, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare, precum și a posturilor 
de predare vacante din unitățile 
de învățământ preuniversitar și a 
posturilor și funcțiilor vacante din 
instituțiile de învățământ superior, 
institutele de cercetare, Academia 
Română și academiile de ramură. 
(OG 19/2021) 

unitățile sanitare publice 
aparținând ministerelor și 
instituțiilor cu rețele 
sanitare proprii, astfel cum 
sunt prevăzute la art. 4 alin. 
(2) din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în 
domeniul sănătății, 
republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, 
precum și a posturilor 
didactice, didactice 
auxiliare, nedidactice și 
de conducere din cadrul 
unităților de învățământ 
preuniversitar, a 
posturilor de conducere, 
de îndrumare și de 
control din cadrul 
inspectoratelor școlare, 
precum și a posturilor și 
funcțiilor vacante din 
cadrul instituțiilor de 
învățământ superior, 
institutelor de cercetare, 
Agenției Române de 
Asigurare a Calității în 
Învățământul Superior 
(ARACIS), Academiei 
Române, academiilor de 

aparținând ministerelor și 
instituțiilor cu rețele sanitare 
proprii, astfel cum sunt 
prevăzute la art. 4 alin. (2) din 
Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 
precum și a posturilor 
didactice, didactice auxiliare, 
nedidactice și de conducere 
din cadrul unităților de 
învățământ preuniversitar, din 
cadrul unităților conexe din 
învățământul preuniversitar 
și din unitățile conexe ale 
Ministerului Educației, a 
posturilor contractuale și a 
posturilor de conducere, de 
îndrumare și de control din 
cadrul inspectoratelor școlare, 
precum și a posturilor și 
funcțiilor vacante din cadrul 
instituțiilor de învățământ 
superior, institutelor de 
cercetare, Agenției Române de 
Asigurare a Calității în 
Învățământul Superior 
(ARACIS), Academiei 
Române, academiilor de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a se putea 
desfășura activitatea în 
aceste structuri. 
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Nr. 
crt. 

OUG 141/2020 
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ramură și a funcțiilor din 
cadrul Direcției generale 
pentru implementarea 
proiectului «România 
Educată» din cadrul 
Ministerului Educației." 

ramură, a Bibliotecii 
Naționale a României și a 
funcțiilor din cadrul Direcției 
generale pentru 
implementarea proiectului 
«România Educată» din cadrul 
Ministerului Educației."» 

Autori: Membrii Comisiilor 
10.   

 
 
 
 

--- 

2. La articolul 38, după 
alineatul (14) se introduce 
un nou alineat, alineatul 
(15), cu următorul 
cuprins: 
"(15) În perioada 13 
septembrie 2021-10 
ianuarie 2022, prin 
excepție de la prevederile 
alin. (1), în baza și sub 
rezerva analizei situației 
epidemiologice la nivel 
național realizate de 
Ministerul Sănătății 
împreună cu Centrul 
Național de Coordonare și 
Conducere a Intervenției și 
în baza hotărârii 
Comitetului Național 
pentru Situații de Urgență, 
prin ordin al ministrului 
educației, se pot dispune 

  
 

Text nemodificat 
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suspendarea activităților 
care impun prezența fizică 
a antepreșcolarilor, 
preșcolarilor și elevilor în 
unitățile de învățământ și 
continuarea activităților 
didactice în sistem online."

11.  
 
Art. 40 - (1) Pe perioada stării de 
alertă, precum și pe tot parcursul 
anului universitar 2019-2020, 
instituțiile de învățământ superior 
din sistemul național de 
învățământ, în baza autonomiei 
universitare cu respectarea 
calității actului didactic, pot 
utiliza metode didactice 
alternative predare-învățare-
evaluare, în format online, în 
conformitate cu Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 
58/2020 privind luarea unor 
măsuri pentru buna funcționare 
a sistemului de învățământ. De 
asemenea, se pot desfășura online 
și examenele de finalizare a 
studiilor de licență, de masterat 
sau a programelor de studii 
postuniversitare, susținerea 

3. La articolul 40, 
alineatele (1) și (2) vor 
avea următorul cuprins: 
"Art. 40 - (1) Pe perioada 
stării de alertă, precum și 
pe tot parcursul anului 
universitar 2021-2022, 
instituțiile de învățământ 
superior din sistemul 
național de învățământ, în 
baza autonomiei 
universitare cu respectarea 
calității actului didactic, 
pot utiliza metode didactice 
alternative de predare-
învățare-evaluare, în 
format online, în 
conformitate cu propriile 
metodologii. De 
asemenea, se pot desfășura 
online și examenele de 
finalizare a studiilor de 
licență, de masterat sau a 

  
 
 
 
 

Text nemodificat 
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tezelor de doctorat, susținerea 
tezelor de abilitare. 
 
 
 
(2) Activitățile didactice și de 
cercetare prevăzute la art. 287 din 
Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și 
examenele de finalizare a 
semestrelor și a studiilor de 
licență și masterat, susținerea 
referatelor și a tezelor de doctorat 
desfășurate online în anul 
universitar 2019-2020, precum și 
pe toată perioada stării de urgență, 
necesitate sau alertă, în cadrul 
formelor de învățământ cu 
frecvență și cu frecvență redusă, 
la distanță se circumscriu 
prevederilor art. 139 lit. a)-c) din 
Legea nr. 1/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, și sunt 
recunoscute. 

programelor de studii 
postuniversitare, susținerea 
tezelor de doctorat, 
susținerea tezelor de 
abilitare. 
(2) Activitățile didactice și 
de cercetare prevăzute la 
art. 287 din Legea educației 
naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și 
completările ulterioare, 
precum și examenele de 
finalizare a semestrelor și a 
studiilor de licență și 
masterat, susținerea 
referatelor și a tezelor de 
doctorat desfășurate online 
în anul universitar 2021-
2022, precum și pe toată 
perioada stării de urgență, 
necesitate sau alertă, în 
cadrul formelor de 
învățământ cu frecvență, cu 
frecvență redusă și la 
distanță se circumscriu 
prevederilor art. 139 din 
Legea nr. 1/2011, cu 
modificările și 
completările ulterioare, și 
sunt recunoscute."
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12.  
---  
 

Art. 19 - (7) Durata unui mandat 
de membru al Consiliului 
ARACIS este de 4 ani.  

Art. III - Prin derogare de 
la prevederile art. 19 alin. 
(7) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 
75/2005 privind asigurarea 
calității educației, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 642 
din 20 iulie 2005, aprobată 
cu modificări prin Legea 
nr. 87/2006, cu 
modificările și 
completările ulterioare, 
mandatele membrilor 
Consiliului Agenției 
Române de Asigurare a 
Calității în Învățământul 
Superior se prelungesc 
după data de 30 septembrie 
2021 până la data de 31 
decembrie 2021. 

  
 
 

Text nemodificat 

 
 
 
 
 
 

 
 


