
CAMERA BEEUTAŢILOR 

Doartruei Secretar General Silvia Claudia MÎHALCI~A 

Stirnată Doarrrrră Seeretar Genera[, 

lirrmare solicitării Burttneavoastră nr.PIx120/24.03.2020. 
nr.Plxl21l24.E13.2020. nr.Plxl22/24.03.2020 si nr.Pixi23/24.03_2020_ 
vă tra.nsrnFten?; alăt'Eirat, avEzele COIISrltUlui i,ecislativ reteritoare la: 

-prapunerea IegisGativă pentru r€modifcarea lit.d), alin.(1) al 
art.260 din Legea educatiei naţiarrale nr.1(2011; 

-pro-punerea 6eQis€ativă perrtr€a organizarea şi furcţionarea 
Birec(iei de Invest'sgare a l;rE€racţiunitor de 1°.'Iedirs, precurn şi pentrr€ 
rrrodifcaxea şi coEnpietarea urror acte reorrnative; 

-propEFrrerea legislativă pesrtru rnadifcarea şi c©mpletarea 
Legii educaţiei naţio€€aie Etr.1/2012; 

-propurrerea Iegislatiwă pe6rtrre rrrQefifearea Legii educaţiei 
rEationaie err>t/20E1. 

În vederea faeilitării analizei juridice a proiectelor, vă enaintă.m, 
totodată, irşelc aetelor normative rncrdente reglerrEentărE'or pro ~use, 
cu toate interven4iile legislative suferite, astfel curn rezultă din 
evider.ţa lecisiativă a Consiliului l.egislativ. 

Cu eleoset*ită considerai`ie, 
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AVIZ
referitor la propunerea Iegislativă pentru modificarea 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
educaţiei naţionaie nr.1/2011, transmisă de Secretarul General al 
Camerei Deputaţilor cu adresa nr.PLX 123/24.03.2020 şi înregistrată la 
Consiliul Legislativ cu nr.D284/25.03.2020, 

C©NSILIUL LEGISLATIV 

În temejul art.2 aljn.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi al art.46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 
observaţii şi propuneri: 

1. Propunerea Iegislativă are ca object de reglementare modificarea 
art.44 a1in.(9) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Potrivit Expunerii de motive, prin amendamentul promovat se doreşte 
„introducerea obligativităţii deţinerii diplomei de bacalaureat de către 
absolvenţii de liceu care doresc să Sc înscrie la şcolile sariitare postliceale". 

Prin obiectul său de reglementare, propunerea legislativă se 
încadrează în categoria legilor organice, fund incidente prevederile 
ar173 alin.(3) lit.n) din Constituţia României, republicată, jar în 
aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Legea fundamentală, prima 
Cameră sesizată este Camera Deputaţilor. 

Semnalăm faptul că la Consiliului Legislativ se află în curs de avizare 
încă două propuneri legislative prin care se intervine asupra Legii nr.1/2011. 

Pentru sistematizarea legislaţiei şi promovarea unor soluţii unitare, este 
recomandată dezbaterea concomitentă şi conexarea acestora şi adoptarea unui 
singur act normativ. 

Menţionăm că, prin avizul pe care Yl emite, Consiliul Legislativ 
nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative 
preconizate. 



2. Întrucât intervenţia legislativă vizează doar modificarea alin (9) al 
art.44 din Legea nr.1/2011, cu modificări]e şi completările ulterioare, pentru 
respectarea normeior de tehnică legislativă, proiectul trebuie reformulat, 
după cum unnează: 

„Legepentru modificarea art.44 alin.(9) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

Articol unic - Alineatul (9) al articdlulni 44 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.18 din 10 ianuarie 2011, Cu modificările şi completările ulterioare, Sc 

modifică şi va avea următorul cuprms." 
Ca urmare a reformulării părţii dispozitive a articolului unic, pct.l se va 

elirnina, ca inadecvat. 

Bucureşti 
Nr.
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EVEN/MENTE SUFERITE de actin 

L. nr. 112011 M. Of. nr. 18/10 ian. 2011 

Legea educa(iei naţionale 
in pedeada 2019-2021 nu se aplică prevederlle art. 8. (QUO. nr. 114/2018 - (vi. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) 

+ prornulgată prin
,

D _nc 3/2011~~ - ~ ' M>Of: nr. 18/70 ian. 2011 _ . 
Decret penbu promulgarea Legii educa(iei na(ionale 

= modlflcărf prin L. rir. 168/2011 -- M. Oi.nr. 70917 oc(. 2011 
Loge pentm modifcarea şl completarea Legil educaliei 
natlonale nr. 1(2011 

3mpriiflcări prin„ L. nr. 283/2011 , . M. OEnr.887/14 dec. 2011 
Loge privind aprobarea Ordonan(el de urgen(ă a Ouvemului 
nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonan(a de 
urgentă a Ouvemului nr. 3712008 privind reglemenlarea unor 
măsuri financiare in domeniul bugetar 

rrrodi%rcă ar•t. 247/it. f), art. 250W, Ir); 
introduce /it. di) la an. 147 

pror•ogă ter•nrarral de /a an. 361 a/in. (3) lit. 
g) pănă la I jam/aria 2013; 
pănă (a 3/ dec. 2012 nu se acor•dă 
capoane/e sociale prevăane /a art 27 a/in. 
(6); 
pmră /a începntnl anulni şco/ar 2012-20/3 
rm se acor•tlă frnan(area de bază prevăzută 
(a art. 10/ alirr. (2) 

x mâdificărf prin. O_U_.G nr. 21/20't2 - ~ _ M_Of oF. 372)31 rnâf 2012 :._ ,1 rrrodifică art. 252 altn. (/fl! (2), art. 253, 
Ordonan(ă de urgen(ă privind modircarea şi completarea Lagli art. 254 a/in. (11). (13), (16), (17) şi (19); 
educaliel nationale nr. 1/2011 introduce a/in. (3) la art 63, a/in. (4_1) la 

art. 158, a/in. (5)/a mt. 160, a/in. (11)/a 
. art. 162, a/in. (9_/) /a art. 193, a/in. (‚11)/a 

art. /93, a/in. (5) şi (6) la art. 252, ar•t. 
254_/. a/in. (9) la art 255, a1/n. (4_I) /a 
art. 285, a/in. (6) la art. 289 

s modificări prfn ~ - L. nc'187l2012  M. OF..nr.757112 nov: 2012 
Loge penlru punerea in aplicare a Legil nt 286(2009 privind 
Codul penal 

(v. Oecizia l.C.C.J. fir. 4/2014-M. Of. fir. 434/13jun. 2014) 

TM modlticărl prin _ O.U.G. nr. 84/2012 - . . M. Of.: nrr 845/13 dec.21}12 
Ordonan(ă de urgen{ă privind stabilirea salariilor personalului 
din sectorut bugetar in anul 2013, proregarea unor lermene 
din acte normative, precum şl unele măsuri fiscal-bugetare 

aprobată prin L. nr. 36/2014 M. Of, nr, 255/8 apr. 2014 

' modrtcări prin ,. ,O,U:G, nr._92/2012 _y . M. Of. nr_864/18_dec. 2012
OrdonanSă de urgen(ă prrvind luarea unor măsud in domeniul 
invătămăntuluf şi ceretării, precum şl in ceea cc priveşte 
plala sumelor prevăzute in hotărări judecătoreşli devenite 
executorii in nerioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 

la data de 1 febrrnrie 2014, modifrcă art 
1/2 a/in, (6), art. /20 a/in. (2); 
introduce a/in. (7) şi (8) la art / 12; 
abrogă art. 201 a/in. (3) 

proragă ter•nrerrtt/prevăcnt /a art. 36/ a/in. 
(3) /it. g) pănă la data de 1 ianmtr•ie 2014 

modifică art, 66, art. 85 atirt. (2), art. 104 
a/in. (2), art. 105 a8,:. (2) partea 
imroductivă• an. 111 a/in. (6), art. 167 
a/in. (2), art. 172 alias (1) /it, a), an, 236 
a/in. (2), art. 284 a/in. (2), art. 288 alias. 
(1), anera; 
introduce a/in. (3_/) la art. 21/. /it. b_i) 
la an. 247, /it. c I) la art. 247, a/in. (6) şi 
(7) la an. 284, a/in. (7) la art. 289; 
abrogă art. 172 a/in. (4), art. 215, art. 289 
a/in. (2) şi (4), art 301 a/in. (5) lit b); 
pro rogă prerederile art. 9 a/in. (2), art, 
101 a/in. (2), art. 27 a/irr. (6) şi art. 361 
a/in. (3) /it e) porn la data de 31 
decembrie 20/3 
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~` modtfcărf prin Q,U.G, nr,1912013 M. Of, nr. 133M 3, mar. 2013 rnodifrcă arr. 263 a/in. (70), anet-a: 
Ordonan{ă de urgentă pnvind modificarea şi completarea Legii intrrodzice attn. (10_I) /a art. 263 
educa{iel na(ionalo nr. 1t2011 

aprobată cu modi6cări prin L nr. 67/2019 M. Or. nr. 345/6 ma12019 

z nlodificări prin  _ L. nr. 62/2613 M. Of. nr. 160/21 mar. 2013 - _ nrodifică art. 96altn. W 
Loge penal modificarea ann. (3) al art 96 din Legea educetlei 
nallonate fir, 1/2011 

+ccom letaţ prin L_nr.206/2013 '-- M. Of. nr:403/4 iuL 2013:
Loge pentru completarea art. 112 din Legea educa{lei 
nationale nr. 1(2011 

r+ admisă exceptie D.C.C. nr. 397/2013 M. Of:nr. 663/29 oct.2013 
de necen5t. pdrt.: Decizia nr. 397 din 1 octombrie 2013tefedtoare la exceptia de 

neconstitu(ionaliiate a dispozitiilorart. 284 all . (7) şi art. 289 
atm . (7) din Legea educa(iei na{ionale nr. 1/2011 

+-' moditicări pdn. D.G,C.-nr, 337/2013„ . . . M. Of. nr. 663729 oct..2013 . 
Decizta nr. 397 din 1 octombrie 2013 referitoare la exceptia de 
neconstitufionalitate a dispozi(iilor ad. 284 alin. (7) şi art. 289 
alin. (7) din Legea educa(iei nationale nr. 1/2011 ' 

n niodiflcăn prin 

sc mcdificări prfn 

.O.U.G:nr.-117/2013-, Mt.Of..nr;843/30 dec. 2013,
Ordonantă de urgen(ă privind modiricarea şi completarea Legii 
educa(iei nationale nr: 112011 şi pentry luarea unor măsuri in 
domeniuS invătăm0ntului 

L. nr. 1/2014 M. Of.1*.?4113 ian..2014 
Lego pentru modificarea art. 105 afin. (2) lit. 0 din Legea 
educa(iei nationale nr. 1/2011 

is admisă ăxcep(ie O.C.C. nr. 106/2014 M. Of nr. 238/3 apr. 2014. 
de necOnet, prin Dacizia nr. 106 din 27 tebnrarie 2014 referiloare la exceptia de 

neconstitutionatitale a prevederilor art. 253 alin. (1) Nt. a) şl b) 
din Legea educatiel najionale fir- 1/2011 

introduce a/in. ('6_I) /a art. 112 

arr. 284 a/in. (7) şi ar•t. 289 at/n. (7) 

suspendă, pa a perioadă de 45 de aile, 
prevederile ar't. 284 a/in. (7) şi art. 289 
altn. (7); 

termetrnl se irnp/ineşte la 13 dec. 2013, 
după care opereacă prevederile art. 147 
a/in. (1) din Constitujie 

nrodifică art 16 at/n. (1) şi (2), of t. 23, art. 
14 a/in. (1), art 31 a/in. (3), art 32 a/in. 
(3), art, 33 alias (5) şi (6), art. 63 alit. (1) 
/it, c), d), e) şij), art. 74 a/in, (5), art 75 
a/in. (2), arl. 76 a/in, (2) /it. b), arc. 76 alin• 
(4), art 84 a/in. (I) ş/ (2), art. 85 a/in, (2), 
art 102 al/n. (2), art. 105 din. (I), art 
111 a/in. (4), art, 136 a/in. (1), art /60 
a/in. (1), (2) şi (3), art. 193 a/in. (7) şi (9), 
art 197 /it b), art. 205 a/in. (2), art 206 
alias. (2), art. 221 alias. (2), art 253, art. 
285 a/in. (4). art 296 alias (2), art. 361 
a/in. (3) /it 4), c) şi d); 
introduce a/in. (9_I) - (9_)) /a art. 44. 
alias. (3_I) la art 7/, a/in. (5_/) - (5_4) /a 
art 104, /it 1)/a art. 105 a/in. (2), a/in. (7) 
la art 112, a/in. (7) /a art. 284, alin. (7) la 
art. 289, a/in. (3_I) la art. 301; 
abragă art. 30 a/in. (3), art 125 alin.(I) lit, 
b), art 132 a/in. (5), art. 160 a/in. (4), art 
193 a/in. (10) 

atodiftcă art /05 a/in. (2) /it. n 

art 253 at/n. (1) /it a) şi b) 
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'e modificări prin ~P.C.C. nr. 106/2014 _ - M. Of. or. _23$/3.epr 2o14   , 
Oecizia nr. 100 din 27 febmarie 2014 raferiloare la excep)ia de 
neconslitufionalitate a prevederilor an. 253 Sin. (i) lit, a) şi b) 
din Legea educaiiel na)ionale nr. 1/2011 

rr modificări. pr11i L. nr :36/2014 ~  ~ M. Of, nr.255%8.apr. 2014 
Lego pentru aprobarea Ordonanfei de urgsnlă a Guvemului 
nr. 84/2012 privind stabllirea saladlior personalulul din sectorui 
bugelar in anu12013, prorogarea unor termene din acle 
normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

sa modlfpări prin , O.U.G. nr: 1612014 . M. Of, or. 266/10 âpr. 2014, 
Ordonantă de urgentă privind modificarea şi completarea Legii 
educa(iei na(ionale nr. 1)2011 

aprobaiă cu modiffcăd prin L. nr, 112/2019 M. Of. nr.460t7 iun. 2018 

Cansiliul 'Legislativ - 25 nrartie 2020 

suspends pemru o perioadă de 4521k 
dispozilr /e art 253 abu, (1} lit a) şi 
53(ternrenal se inrplineşte la 18 mai 20/4) 
dups care aper•ează dispaz4ii1e art. l 47 
alin. (1) din Canstitn/ie 

aprabă O.U.G. nr. 84/2012 

modefrcă ra•t. 253; 
introduce pct. 60 to anesă 

Pap. 3 din / 1 



~^ modificări prin O.U.G: ar_49t2014 .. . M. Of, nr.466/30 kin. 2014 
Ordonantă de urgentă pdvnd instituirea unor măsuri tn 
domeniul educatiei, cerestării ştinlir:ce şi pentru modl6carea 
unor acte normative 

~ rectificare  M. Of. nr. 662/9 sep. 2t714 
RECTIFrCARE 

xs modificari priri  O,U.G.nr.83/2014 ~ M. OE. nc 925ii8'dec. 2014 
Ordonanjă de urgentă privnnd salarizarea personalulul plătit 
din tonduri publics in anul 2015, precum şi alte măsuri in 
domenlul cheltuielilor pubtice 

aprobală cu modifioări şi i.. nr. 71/2015 M, Or, nr. 233t6 apr. 2015 
completări prin 

Caasillal Legislatir - 25 rnartia 2020 

rnad(Jică an. 23 a/ix. (1) /it. c) pct. (ii), art. 
30 a/in. (2), art. 44 a/in. (7), art 44 a/in, 
(8), ar•t. 57 a/in. (4), art 88, art 89, art 90 
alir. (2), an. 92 a/in. (I), art. 94 a/in. (2) 
/it. 9, art. 95 a/in. (1) /it, in,), art, 96 a/in. 
(2), art 96 a/in. (3) şi (4), art. 96 alit,. (8), 
art. 107 a/in. (2), art /06, art 112 a/in, 
(4), art 111 a/in. (6), art. 114, art /22 
a/in. (3), art. 119 a/in. (I), art. /40 a/in. 
(‚4J, art. 173 a/in. (I) şi (2), art 211 a/in. 
(6), art. 113 alit,. (4) şi (7), art. 214 din. 
(2), art. 227 a/in. (I) lit, a), art. 127 alit. 
(3), art 236 a/in. (/) /it. b) şi c), art 236 
a/in. (2), art. 238 akin. (1), art 238 alit,. (6) 
şi (7), art 239 afirr. (1), (2) şi (5), art 240 
a/in. (I). art. 247 /it. b), c), d), J) şi k), art. 
248 a/in. (1), art. 248 a/in. (6), art 254 
alit,. (3), (4) şi (5), art 254 a/in. (8) /it a). 
art. 254 alit (9), art. 254 a1Lr. (/0), art. 
254 a/in. (Ii), (13). (14), (/5), (16), (18) şi 
(19), art. 257 a/in, (1) şi (3), art. 258 al/n. 
(I), (3). (4)• (5) şi (7), art. 262 a/in. (3) lit. 
a), b), d), e) şi j), tin. 262 alit,. (4), art. 284 
a/in. (2), art. 284 a/in. (6), art, 289 a/in. 
(6), art 29/, an. 303 alit,, (4), art 342 
a/in. (4), anara; 
introduce alin. (2_I) /a art. 9, alit (3.)) şi 
(3_2) /a art 44, a/in. (7!,) şi (7_2) la art. 
44, alit,. (5_I) la art 78, a/in. (12) /a art. 
78, a/in. (3) is an. 90, a/in. (241) şi (242) 
la an. 92, a/bt. (2) /a art. 93, /it. x) şi},) la 
art. 94 a/in, (2), a/in. (2_I) la an. 96, a/itt. 
(4_i) şi (42,) /a art. 96, /it. i) la art 111 
a11rr. (1), a/in. (2_f,) /a art 11 /. a/in. (4_1) 
/a art. 112, a/in. (4) /a art. 119, a/in. (‚4,)/a 
art 112, alit;. (6) şi (7) /a art 138, alitr. 
(41) şi (4_2) /a art. 140, alit (6_/) - (6_3) 
1a art. 141, alit (‚7/) - (7_3,) /a art. /42, 
a/in. (1_I) /a art 164, /it c) is art 171, 
a/in. (5_1) la art 173, a/in. (7)1a art. 173, 
a/in. (2_1) şi (22)/a art 107, a/in. (4) şi 
(5) la ar•t. 227, a/in. (1_1) - (/_3,) la art. 
238, a/in. (‚1_p 1a art. 248, a/in. (7) /a art 
252, a/in. (8) /a art. 254, a/itt. (9_/) - (9_4) 
/a art. 254, a/in. (10 1) la art. 254, a11a. 
(19_1) la art, 254, alit,. (8) /a at!. 258, /it. 
d) is art. 262 a/in. (/), alit (5) şi (6) la art 
162, a/in. (2_1) /a art 284, alit,. (8) /a art 
284, a/in, (17) şi (18) la art. 304, a/in. (5) 
/a art. 342, a/in. (2) şi (3) la art 352; 
abrogă art. 96 a/in. (7) /it e), art. 247 /it. 
b_I) şi c_I), art. 248 a/in. (3) 

rect//leO art. 4_1 aliri. (4) 

prevederile art. 9 a/in. (2) , art 101 a/in. 
(2) şi a/c art. 361 alirr. (3) /it. e) şi /it g) se 
pr•orogă părră la 31 decenrbr•ie 10/6; 
cupoaneie prevărute la art. 17 a/in. (6) nu 
se acordă pănă la 3/ decearbrie 20/6 
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22 modifcări pdn O.U.G, nr. 94/2014 M. Of. nr, 968/30 dec, 2014 . 
Ordonan(ă de urgentă privind modi8carea şi compielarea Legif 
educatiei nationale nr. 1/2011, precum şi modificarea 
Ordonanlei de urgeniă a Guvemului nr. 75/2005 privind 
asigurarea caiită(il educa(iei 

23'admişă exceptCe  D.6.C. nr. 689/2014 M. Of, or. 59/231an. 201_5 
de neconst. pdn _ Decizia nr. 669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la exceptia 

de neconstitu(ionalltate a dispozi(iilor art. 9 alin. (1) şl (2) din 
Legea invătămăntulul nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) şi (2) din 
Legea educa(iel na(lonale or. 1/2011, precum şi a dispozitiilor 
art, 61 atin, (3) din Legea nr. 47/1992 privind organlzarea şi 
functienarea Curpl Constitutionale 

24 modifcăr( prin D.C.C. nr. 689/2014  ._ - M; Of. or. 59/23 fan. 2015. _ 
Decizia or. 659 din 12 noiembrie 2014 referitoare la ezcep(ia " 
de neconstitutionaiitate a dispozitiilor art. 9 aim . (1) şi (2) din 
Legea invă(ămăntuiui nr. 8411995, all. 18 attn. (1) şi (2) din 
Legea educatiei nationale nr. 112011, precum şi a dispozitiilor 
art. 61 alio. (3) din Legea or. 47/1992 privind organizarea şi 
functionarea Cur(ii Constituifonale 

ntodr,'Tcă art. 24 a/in. (3), art 31 alin. (7), 
art. 33 a/in. (6), art. 76 a/in, (1), art. 76 
a/in, (2). art. 94 alto. (1) lit. d), art. 223 
a/in. (12), art. 300 a/in. (4); 

introduce a/in. (4) la art. 25, a/in. (5_/)-
(5_6) Ia art. 33, a/in, (7_/) in art 33, a/in. 
(7_I) şi (7_2) fa art. 168, al/n, (31)/a an. 
2/7, a/in. (4_l) la art. 300, Olin. (7) la art. 
362; 

abrogă art. 24 a/in. (Z), art. 33 a/in. (8) şi 
(9) 

art. 18 a/in. (2) reza intăti 

suspendă pentrtr 45 rile dispazi(iile art. 18 
a/in. (2) tern intăi (tennenul se 6rtplineşte 
fa 8 martin 2015) după care oper'eacă 
prenederile art 147 din Constinrlie 

as modifcări pdn . L or. 95/2015 M. Of. nr. 364/5 ml 2015 mod(rcă art. 96 alin. (2)/it. d) 
Loge privind modiricarea art, 95 din Legea educa(iel nationete 
nr. 1!2011 

zs modit`icăd 
prin ". L nc118/2015  .  M. 6f.n_r 361/26 mai 2Q15 

Loge privind modigcarea art 151 din Legea educal;el 
na(lonale nr. 1/2011 

z, modificări pdn. L. nr, 153/2015  M. Of, nr. 445122 
iun. 

2015 
Loge pontnt modi5carea art. 18 din Legea educatiei nalionale 
or. 112011 

:3 nornpletat prin  , -0_U.G. ny 41/2015 . .  . M. Of. ri
c 

733130 sep. 2015 
Ordonantă de urgen)ă peniru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şf pentm reglementarea Door măsuri 
bugetare 

aprobată cu modl8cări şi L. nr 112/2016 M. Of, nr. 408130 mai 2015 
completări prin . 

29 modificărl prin L. nr: 6/2016 M. Of. nr. 41/19 ian. 2616 
Lege perttru completarea Legii educatiei nalionale nr. 112011 

C»nsi/irrt Legi.dativ - 25 nrartie 2020 

modifrcă art. 151 

modifrcă art. 18 alin. (2) 

introduce altn.( i_1) la art. 286, atirr. (8)/a 
art. 362 

introduce a/in. (1 /) şi (1_2) la art. 12, 
sec/ianea a /2_I-a cu art. 47_1- 47_7 /a 
titlu/ Il capita/u/ 11 
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-> modificări prin O.U.G, nr. 4/2016  M. Of. rtr, 182/10 mar. 2616 
Ordonanjă de urgenjă pnv,nd modificarea şi conlpletarea Legii 
educa(iei nationale nr. 1/2011 

aprobată cu modificări şi L, nr. 139/2019 M. Of. nr. 592/16 iul. 2019 
cornplelări pun 

31 completăt prin l.. nr. 118/2016  : M._Of. nr.419/3 iun.2016. 
Lege pentru completarea art. 31 din Legea educa(iel naQonala 
nr. 1/2011 

, modlticări pun L. nr. 140/2016  M. Of, nr. 529/i4 iul. 2016 
Lege pentru modificarea art. 277 din Legea educatiel najionale 
nr.1t2011 

= modifcăd prirî 1.nr..1441%2016, ,  ' M. Of,nc,52.9/14 iul, 2016 
Legs pentru modificarea şl completarea art. 63 din Legea 
educajiei najionale nr. 1/2011 

K compietât 
prin O,U.G,_nr. 69/2016   Ni. Of. nr. 824/19 oct. 2018 

Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 84 dln Legea 
educatiei na(ionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serv'rciilor 
do transport public local nr. 92/2007, precum şl pentru 
abrogarea art. 15 din Ordonan{a Guvernului nr. 29/2013 
pdvind reglemerdarea unor măsurl bugetare 

aprobată cu modificări pin L. nr. 197/2017 M. OG nr. 778/2 oct. 2017 

"-= modificări prin_ O.U.G..nr. 81/2016  ,  M. Of, nr. 943123 nov. 2016 _ 
Ordonan(ă de trrgen{ă pdvind modificarea şi completarea Legii 
educajiei nationals nr. 1/2011 

aprobată Cu modlbcărl şi L nr. 82/2018 M. Of. nr. 29913 apr. 2018 
cempletări prin 

5e modificări pun  O.L1.G, nr. 96/2016 M. Of. nr. 1009/15 dec. 2016 
Ordonanjă de urgent pentru modificarea şl complatarea unor 
acto normative in domeniile educa(iei, cercetărli, tormării 
profesonale şi sănătă(ii 

ar modi6cări pun O.U.G. nr. 9912016 M, Of. nr. 1035/22 dec. 2016 
-Ordonanjă de urgen(ă pdmnd unele măsurl pentru salarizarea 
personalului plătiL din fonduri publics, prorogarea unor 
termene, precum şl unele măsuri tiscai-bugetare 

aprobată prin L. nr. 152/2017 Ni. Of. nr. 487127 iun. 2017 

irrtrodnce an. 146/,' 
abr•agă art. 3241it. c) şi d) 

introduce alin.(2_1) la art. 31 

modiltcă an. 277 

arodifică art 63 a/in. (3); 
introduce a/in. (3_1) la an. 63 

introduce a/in, (3_I) şi (3_3) la art. 84 

madUică art. 25 a/in. (4), art, 32 a/in. (5), 
art. 33 a//n. (?), (5), (7) şi (7_I), art. 33 
a/in. (6); 
introduce a/in. (9) la art. 12, a/in. (1/) la 
art. 19. a/in. (5) şi (6) la art 25, a/in. (6 1) 
la art 33, art. 33_I, 33_2, lit. e_))-e 3)1la 
art. 63 a/in. (I), a/in. (5_I) şi (S_2,) Ia art, 
65, a/in. (6) /a art. 68, al/n. (5)-(7) /a art. 
76, a/in. (4) la art. 90, lit, al), b_1) şi c_I) 
to an. 96 a/in. (2), art. 96_i. art. 96_2, 
a/in. (3) la art. 102, altn, (2_!), (3_I) şi 
(192)/a art. 254, a/in. (2_I) /a art 257 şi 
/it. h) /a art. 36/ a/in. (3); 
ebrogă art. 33 a/in. (5_l)-(5_6) 

modifică art. 49 a/in. (1), (2) şi (4), an. 150 
a/in. (I) şi (6), art. 166 a/in. (2), art. 219 
alit. (1) /it, a), art 221 a/in, (2), art. 241 
a/in. (4), art. 242 a/itt. (7), arc 254 a/in. 
(14), art 257 a/in. (2), art. 258 al Ur. (1) şi 
(3) , art. 301 a/in. (5), art. 340 a/in. (2), ar•t. 
36! a/in. (3) lit. b)-d) şi art 361 a/in. (5); 
introduce a/in. (7) /a art, 150, alirt. (I_I) 
is art 192, a/irt. (6) la art 294 şi art. 
340_I; 
abrogă art. 241 a/in. (5) . 

Ternrenele prenăzate /a art. 361 alit. (3) /it. 
e) şi g) se prorogă pănă la data de / martte 
2017. 
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cs completaţ-pdn DUG nr 2/2017  M. Of, nr. 16/6 an 2017 
Onionan(ă de urgenta privind unele măsurt fiscat-bugetare. 
precum şi modificarea şi comptetarea unor sole normative 

aprobată Cu modificări prin L, nr. 137/2017 M. Of, nr. 444/14 (un. 2017 

,3 modificări prin O.U.G: nc 9/2017   - M. Of. nr. 79130 lăn.2017 
Ordonantă de urgentă privind unele măsuri bugetare in anut 
2017, prorogaraa unor lermene, precum şi modificarea şr 

. comptetarea unor acte normative 
aprobată cu moditicări şi L. nr. 115/2017 M. Of. nr. 403129 mai 2017 

completări prin 

tntroduce al/n. (2_1) to art 2(i5.pî alin. 
(9_1) şi ‚Y_2,) to art. 223 

prorogă rer•merrete pt•evăaae in an. 361 
a/in, (3) /it, e) şi g) pdnă la data de i 
iauuar•ie 2018 

a,. madtfIo 1( print L. nr. 11%2017 M.  nr. 163!6 mar. 2017 modiftcă art. 262 atin. (4) 
Lego pentru modiffoarea alin. (4) at art. 262 din Legea 
educatiei nationale nr. 1/2011 

4+ compietat prin L. nr. 5612017 - M. Of. nr. 253112 ăpc 2017 introduce /î7.b_1) fa art. 352 alin.(I) 
Loge pantry comptetarea art. 352 atn. (1) din Legea educatiei 
nationals nr. 1/2011 

__._...._..__.__ _. ~z modificări in !.. nr. 76t20i7 ', , , - M. Of. nr. 273t19 apr. 2017 
Lego pantry moditicarea şi comptetarea art. 174 din Legea 
educatiei nationate nr. 1/2011 

fa completâl prin" t_, nr'. 90(2t)f7-  M. Of.-nr_ 31ti2 mai 2017 
Loge pentru comptetarea art. 12 din Legea educa(iei naSionale 
nr. 1/2011 

4' modltloăriprin - -  -- - - - --' - ---- - nr. 137/2017 , , , M. Cf. nr. 444/14 jun. 2017 
Loge pantru aprobarea Ordonantei de urgen(ă a Guvemulut 
nr. 212017 privind ❑nete măsuri riacal-bugetare, precum şl 
modificarea şi completarea unor acie nonnative 

introduce alitr. „5/). (6_5) la art. 174; 
abrogă art. 174 alin. (6) 

introduce atin. (8_i) la art. 12 

nrodiftcă art. 223 alin. (9_U 

4°comptetalprin '~L,nr: 18t3(2017 _ ' "M.Of.pr:593/25iu1:2077 " ' introduce alin.(4_J)ta art 6J,alin.(2_!)ia 
Loge pentru comptetarea Legli educatiei na(lonale nr. 1/2011 art. 119, atitv. (6.,,/) (a art.322, /it, a_I) la 

art. 231 

<e modifîcări prin L. nr. 197(2017 _ . _ .__ M. Of. nr. 778(2 cot. 2017 
Loge privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvemulut 
nr. 69/2016 pentru comptetarea art. 84 din Legea educatiei 
natlpnate nr. 1/2011 şl a art. 45 din Legea serviciilor de 
transport public local nr. 92/2007, precum şi penru abregarea 
art. 15 din Ordonan(a Guvemutui nr. 29/2013 privind 
reglementarea unor măsuri bugetare 

47modificăriprin 
_ 

L.nr.211/2017 -  M:Of.nn885t10nov.2017 
Legs pentru modificarea şi comptetarea art. 111 din Legea 
educa(iei nationale nr. 1/2011 

<a modificări prin ' Q.U.G. nr. 90l2_017 - - M. Of. nr. 973l7dec .2017
Ordonantă de urgent privind unele măsud rrscal-bugetare, 
modiricarea şi completarea unor acts normative şi prorogarea 
unor termene 

aprobată cu complelări prin L. nr. 80/2018 M. Ot. nr. 276/28 mar. 2018 

introduce atin. (3_i)-(3_4) is art. 84 

madifică art. ii l atin. (5); 
introduce a/in. (5_I,) !a art, 111 

prorogă pănă 1a data de 31 decem brie 
2018 termene/e prevăzute la art. 361 afro. 
(3) /it. e) şi g) 
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<emodificăriprin 1..nr.,71i2018 • . M.. Of. _nr. 245/20 mar; 2018 _ 
Lego pent:u modificarea art. 84 alin. (i) şi (4) din Legea 
edaca4iei naSionale nr. 1/2011 

° modifrcări ~prin L.nr. 52/2018 ,    . M. _Of, nr. 299/3 ăpr. 2018 
Lego penlru aprobarea Ordonan(el do urgen(ă a Guvemului 
nr. 8112018 privind modificarea şi complelarea Legii educa)iel 
na(ianale nr. 1/2011 

modificări pnn _ 4_U.G nr 48_/2018 " FĂ.~Or  nr  499(18 lun 2098 
Ordenan(a de urgen{ă pdvind dreptudle elevilor şcoladza{I1n 
unităti do invă)ămănt infiin{aie in procesul de organizare a 
reielei şcolare şt pentru modi&carea şt completarea Legii 
educapei na{ionale nr. 112011, precum şi pen[m madificarea şi 
cotnpletarea Ordonan(el de urgen(ă a Guvernulul nr. 75/2005 
privind asigumrea calită(ii educa(iei 

12rnpdificăriprin- o,CiC.,nc307l201,8_ ' M.~Of. nr. 579/8iu1.20i6
Oecizta nr. 307 din 8 ma! 2018 referltoare la e%cep)Ia de 
neconstitu(ionalitate a dispozi(iilor art. Satin. (2) şi art. tog 
alit. (3) din Legea nr. 80/1995 pdvind statutul cadrelor mililare 
şl ale art. 37 alit. (3) din Legea educaviei na{tonale nr. 1/2011 

-a şdmisă excepite D.Q.C. .nr 307/2418 ~ 'ýM Of  nr. 579(9.1u1. 2018 :~ • 
de necOnst. pdn;, Oacizia nr. 307 din 8 ma! 2018 retedtoare ta eucep(ia de 

neconstitu(lonatitate a dispozl{iilor art. 5 alln. (2) şi art. 109 
alin. (3) dln Legea nr, 80/1995 privind statutul cadrelor mllltare 
şi ate art. 37 attn. (3) din Legea educa{iei naiionale nr. 1/2011 

sa modlficări prin L. nr, 201/2018_ . , '  ' M.~Of..nc851/3O tul. 2018 - 
Loge pentru modificarea şl completarea unor acte nonnative 
in domeniul educatiel 

modlrcă art. 84 a/in. (1) şi (4 

;nodf/fcâ art. 19 a/in. (1_I), arc 25 a/in. 

(4). (5) şi (6). an. 32 a/in. (5), art. 33 a/in. 
(2). (5). (6) şi (7_I), art. 33_1, art. 33_2 
a/in, (2) şi (3), an. 63 a/in. (l) (it. e_I) şi 
e_33, art 65 a/in. (5_I), art. 68 alirr, (6), 
art. 76 a/in. (5), an. l02 a/in. (3) /it. a), an. 
254 a/in. (2_/); 
introduce /it e) /a art. 96 a/in. (2); 
ahrogă art, 33 a/in. (6_i), an. 76 alit, (6) 
şi (7), art. 90 a/in. (4), art 96 alit. (2) lit. 
a]), 6_I) şi c_I), an. 961, art. 962, an. 
254 a/in. (3_)) şi (19_2), art. 257 a/in. 
(2_I), art. 36/ al/n. (3) /it &) 

madlfică art. 9 a/in. (2), art. 19 a/in. (3), 
art. 61 a/in. (i) şi a/in. (4_1), an. 95 a/in. 
(1) lit a), art. 131 a/in. (1), an. 193 a/in. 
(5), art. 224 şi pct, 4 din aaeră; 

introduce alit. (3) - (7) la art. 22, an. 
22_i - 22_4, a/in. (2_I) la arc 6/, a/in. 
(1_I) şi (I_2) la art. 129, art. 131_I şi pct. 
51 1 /a anexă; 

abrogă art. 95 al/n. (1) /it. J) şi pct, 52 din 
anexă 

susperdă penov o perioadă de 45 de cite 
art. 37 a/in. (3) ('termemd se fmp(ineşte la 
23 august 2018) după care aperează 
prevederile art. /47 din Constitu/ic 

art. 37 a/in. (3) 

atadi]ică art, 9 a/in. (2), (4) şi (5), art. 2; 
alit, (1). (3) şi (4), ot•t, 45 a/in. (17), art 
101 a/in. (2), art. 104 a/in. (2),(3),(4) şi 
(5_2); 
introduce a/in. (41)/a art. 27, a/irc (2_/) 
şi a/in, (7) la art 104 
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55 modiflcăd prin - .O.G. or. 9/2018 , M, Of. or. 744/28 aug. 2018. 
Ordonantă pdvind modificarea şi compietarea unor acte 
normative rn domenml educatiei 

5e modÎticărl~prin . ~O.U.G, or. 8712016, ~. - ~_ ~M. Of.nr. 833128 şep. 2018
Ordonan{ă de urgentă privind modificarea şt completarea Legii 
educaliel na(lonale or. 1/2011 

aprobată Cu completări prin L. or. 1912019 M. Of. or. 28/10 Ian. 2019 

6? modi6cări prin- Q.U.G. nr.96(2018  M. Of. nr. 963(1i4 nov. 2018 ' 
Ordonantă de urgen{ă privind prorogarea liner termene, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

aprobată on modlficărl şi L. or. 93/2019 M. Of. nr. 354/8 mal 2019 
completări prin 

nrodifică art. Pa/in. (2), art. 27 alfn. (2), 
an. 99 a/in. (!), at•t. 101 alit. (2), art. 158 
a/in. (4) ş/ (4_i), an, 201 alla. G) şi (5), 
art, 207 a/in. (,1 /it a), art 263 a/in, (10) şi 
art. 361 alit!. (3) /it c); 
introduce a/in. (2_2) la art 9, a/in. (3 1) /a 
art 19, a/in. (2_1) la art. 27. a/in. (10) la 
art. 96, a/im (/0) in art. 99, a/in. (4_2) şi 
(4_3) la art. 158, a/in. (1_t) /a ar•t. 201, /it. 
e_I) to art 216 a/in. (2), a/in. (7_i) !a art. 
263, a/in. (5_I) la art. 294 şi art. 394_/ 

introduce al/n. (6_i) la art. 263; 
abrogă art 263 a/in. (7_i) 

prer•ogă tertnanetl prerărut to ar•t. 36/ a/in. 
(3) /it, e) prrnă la data de 3 / decernbr•ie 
2020. 

se modificări prin L. or. 289/2018 - M. Of. or. 1028/3 dec. 2018 - nrodiftcă art. 11 
Loge pentnl modificarea art. 11 din Legea educa(iei nationate 
or. 1/2011 

sa completat prin L. ?. 4912014 -. - - M. Of. . 28110 isn.2o19 
Legs pentru aprobarea Otttonanlei de urgen[ă a Guvemului 
or. 87/2015 privind modificarea şi completarea Legii educa[ie} 
na{ionaie or. 1/2011 

°° modificări prin .  L or. 38/2019 ~ .-~.- ' ,-- M. Of, it 53/21 ian, 20i9 
. Legs pentru modi0carea şi completarea Legii educaliei 

nationale nr. 1/2011 

ax modifloăriprin L. nr. 48l2019 , M. Of. or. 199/13-mar, 2019 
Lego pentru modificarea şi completarea Legii educa[lei 
naticnale or. 1/2011 

ez modificări prin Ĺ. it  56(2019 .;   M, OE, nr. 252/2 apr. 2019 . 
Loge pentru modificarea Legii educa[iei nationale or. 1/2011 

c+ completat prirr L;.nr. 57/2019 - ~ M, Of. nr. E52/2 apr. 2019 . 
Legs pentru completarea Legll educa{lel na[ronale or. 1/2011 

sa completa! prip- . CU '3 or 23/2019~  M. Of. or 275/10 apr 2019 
Ordonan(ă de urgentă peniru completarea Legii educatiei 
najionale or. 1/2011, instiluirea unor derogări şi prorogarea 
unor termene 

aprobată cu completări prin L. or. 230/2019 M.Or. or. 945/25 nov. 2019 

Cnrr.sitirrl Leglslativ - 25 manic 20211 

aprobă cu completări O. U. G. nr. 87/2018 
şi introduce a/in. (/0,)/a art. 168 

. nrodtfică art. 25 a/in. (3) şi art. 82 a/in. (1); 
introduce a/in. (6_i) /a ar7. 65 şi a/in. (I_/) 
şi (1_2) la art. 82 

tnodiftci art. 63 alit: (3), art. 94 a/in. (2) 
/it. v) şi an. 216 a/in. (2) lit, f): 
introduce a/in. (2_1)-(2_3) la art 63 

ntod:fică art. 16 a/in. (1) şi (2) şi art. 24 
al/rr. (1) 

introduce art. 31_1, art, 3/2, a/in. (2_I) . 
&s art. 45 şi pct 29_l la aneră 

introduce an. 93_/, alitr. (9) şi (101 /a art. 
112, art 226_i: 
abrogă art. 253: 
prorogă ternrernd prevă.ut la art. Pa/in. 
(2_2) pănă la lnceputttl anu/ui şco/ar 2021-
2022 
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65 modificărri grin . L, nc 87/2019 - M. Of, nr. 34516 maÎ 2019' 
Loge pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvemului 
nr. 1472013 privind modiffcarea şl completarea Lagii educatiei 

, natlonale nr. 112011 

6e modificări prin 

'' modiHoăti prin 

es modificărl pin . 

ss modifioări print ' 

ra modlficări prin . 

L. nr_ 102/2019 M. Of. nr. 363/10 maf2019 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii etlucat.ei 
nationale nr. 1/2011 

L. iir. 103/2019 M. Of. nr. 371/13 ma12019 
Legs peniru modincarea şi completarea Legil educa{iei 
na{ionale nr. 1/2011 

L. nr..104/2b19 . M. Of. nr. 392/20 mal 2019 
Legs pentru modificarea şl cornpletarea art 223 din Legea 
educatiei na(ionale nr. 1/2011 

L, nr. 11212019_ . ~ . M, Of. nr. 460/7 iun. 2019 _ 

mod/fled art, 263 alit (/0) 

urodifică art, 99 alin. (1); 
introduce a/in. (3_1) - ('33)/a an. 99 

modifică art. /05 alin. (2) lit. e) şi h); 
introduce a/trr. (4) /a arc 105 şi alin. (2_i) 
1a art 123 

modifică an. 223 alin. (2) şi alin. (7)1/t.b),• 
introduce lit, d) Ia art 223 aIM. (6) şi alin. 
(14) - (16) 1a art 223 

rnod(fică ar•t. unlcpct. 1 din O.U.G, rrr. 
Legs pentru aprobarea Ordonan(ei de urgen{ă a Guvemului 15/2014 
nr. 16/2014 privind modificarea şi completarea Legii educatiei 
nationals nr. 1/2011 

L. nr 1{412019 '  ._ - M: of nr 460/10 un.2019 modifică art. 262 alin. (4) 
Lags pentru motlificarea art. 262 attn. 4) din Legea oducattei 
na{ionale nr. 1t2011 

71 rnodlficări prin~~' L. nr. 139/2019 
. 

M. Of. nr. 592/18 iul. 2019 
Legs pentru aprobarea Ordonan{ei de urgen{ă a Guvemului 
nr. 4l2016 privind moditiearea şi completarea Leg'u educatiei 
nationale nr. 1/2011 

rrtodiftcă ml. 146_i; 
introduce an. 1462 

72 admisă excep{ie D:c.O.nr. 657/2019  M. Of. nr. 882/1 riov. 2019.. ~ sintagma '}m bard de abonamerrt ", 
cnprinsă in art. 84 alin.(3) de_negonst~prin . Decizia nr. 657 din 17 octombrie 2019 referitoare la exceptia 

de neconsOtutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament", 
cuprinsă in art. 84 alin. (3) din Legea educatiei na(ionate 
nr.1/2011 

72 completet prin O.U.G. nr. 68/2019 - M. Of. nit 898/6 nov. 2019 
Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsud Is nivelul 
adminisiratiei publics centrals şi pentru modificarea şi 
cornpletarea unor acts normative 

introduce rut. 991 

in cuprinsul actelor normative in vigoare următoarele denumirl şi sintagme se inlocuiese după cum urmează: a) 
"Ministerul Economiei", "Ministeml Energiei", "Ministarul pentm Mediul da Afaced, Comer{ şi Antreprenoriat", 
"Ministemi Turismuluf'cu "Ministeml Economlei, Energiei şi Medlului de Afacerr; b) "Ministemi Transporturilor" şi 
"Ministeml Comunica{iilor şi SocietăjG Informa{ienale" Cu "Ministeml Transporturilor, Infrastructuril şi 
comunicatiilor"; c) "Ministeml Mediului', "Ministeruf Apelor şi Pădudlo(Cu "Minisleml Mediului, Apelor şi 
Pădurilor"; d) "Ministeml Oezvoilădt Regionals şi Administmtiei Publics" şi "tnstitutul National de Administra{ie" Cu 
"Minislerut Lucrărilor Publics, Dazvollării şi Administra{iei"; e) "Ministerui Educa{iei Natienals", "Ministeml 
Cercetării şi Inovării" cu "Ministemi Educatiei şi Cercatării"; f) "Minisleml Cuiludi şi Identitătii Nationate" cu 
"Ministerul Culturii": o) "Ministeml Muncii şi Justitlei Sociata" Cu "Ministeml Munch l şi Protecjlei Socials", h) 
"Minislerul Romănilor de Pretutindeni" Cu "Depanamenlul penim Romănii de Pretutindeni"; i) "Minislerul pentru 
Relatia Cu Pariamentut" cu "Departamentui pentru rala(ia Cu Padamentui" sau, după caz, Cu "Departamentul 
pentru rela{ia Cu Moidova";j) de la data intrării in vigoare a hotărărG Guvernului privind organizarea şl func{ionarea 
Centrutui Natlonal de Politici Şi Evaluare, in cuprinsul actelor normative in vigoare, urmă[oarele expresii şi 
denumirl se inlocuiesc după cum urmează: sintagma "Instltutui de $tiinje ale Educatlei" cu stntagma "Cenuul 
National de Politici şi Evaluare" şl sintagma "Centml National penlm Evaluare şl Examinare" Cu sintagma "Centml 
National de Politici şi Evaluare in Educatie"; 
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r4 niodificăripun , L,. nr. 22112019  ,M.Of.nc.929/19nov.2019 -
Legs pentnu mod50carea şi completarea Legii educatiei 
nationale nr. 122011 

~= modificări pun ,O.U,G., sir . 79/2019 . M. Of. nr. 1032/23 dec._~2019 
Crdonantă de urgentă privind unele măsuri in domeniul 
educajiei şi pentm prorogarea unor tennens 

t^- complătat prin : _O.U.G.- sir. 8422019 - _ _ ' M.,Of, nr'1050/30 dec. 2019 
Ordonanjă do urgentă penlnu completarea art. 201 din Legea 
educatiel nationale sir, 1/2011 , 

rr mcdlFcări prin L. nr. 260/2019 M. Of. nr, 1051/304ec. 2019 
Loge pentru modiicarea şi completarea Leg)) educapei 
nationale nr. 112011 

modified art. 66 al/n. (1), an. 205 a/in. (5); 
introduce alin. (1 1)/a art. 7, alin. (4) to 
art 16;i an. 56_I; completeasă anera 

prorogă ternrenele prevăsrte Ia an. 361 
a/in. ('3,/lit. b), c) şi d) 

introduce alin. (!_73 Ia art. 201 

modified art. 234 alto. (4) şi an, 280 afin. 
(U• (3), (4), (5). (7) si (8): 
introduce a/in. (4_I) şi ('435 /a an. 234 şi 
al/n. (‚31)/a art. 280 

.___._.___.-_.._-- ---------- - -- -- ---- - - - S eoarpletat prlo-..' O.U.c:•nr, 3/2020_ .  M. OF. hi. 36/20 ian. 2020 _ ~ _ _ introduce alin, (1_I) - (I_4) la art. 284 
Ordonantă de urgenjă pentru completarea art. 284 din Legea 
educatiel nationale nr. 112011 

'° modifioări prin 

8(r rectificare ~' 

O.t1,G, nr. 1512020 M. bf, nr. 103111 feb. 2020 
Ordonan(ă de urgen(ă pentm modiicarea Leg)) educatiei 
nallonale nr. 1I2011 

RECTIFtCARE 
M. Of. nr. 109/12 feb. 2720 

Cansiiinl Le„istntiv - 25 ntarrie 2f120 

rnodifică art. 84 afin. (3) şi (3_)): 
abrogă art. 84 alin. (‚3_,2), (3_3} şi (3,4) 

_ . rectified ar•t. 84 al/tr. (3J Si a1in. (3_I) 
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39 compietat pin O.t1.G, or. 2/2017 M. Of, nr. 1616 ian. 2017 
Ordonantă de urgentă privind unele măsun fiscal-bugetare, 
precum şl modificaroa şi completarea unor acts normative 

aprobată at modificări prin L. or. 137/2017 M. Of. or. 444/14 iun. 2017 

39 modiflcărl pin O.U.G. or. 9/2017 M. Of. or. 79/30 ian. 2017 
Ordonan{ă de urgen(ă privind unele măsud bugetare in anti! 
2017, prorogarea unor tormene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acts normative 

aprobată Cu modificări şi L, or. 115/2017 M. Of. or. 403/29 mai 2017 
completăd pin 

introduce all;:. {2_/) la arc 205 şi a/in. 
(9_1) şi (9_2) /a an. 223 

prorogă term enele prevăzute la art 361 
allrt. (3) lir. e) şi g) pănă la dale de I 
ianuarie 2018 

=o modificări pin L. nr. 11/2017 M. Of. nr. 163/6 mar. 2017 modifică art. 262 a/in. (4) 
Loge pentru modificarea alin, (4) al art. 262 din Legea 
educatiei nationale nr. 1/2011 

4 + completat pin I.. nr. 56(2017 M. Of. or. 253(12 apr. 2017 introduce /it b_I) la art. 352 allrr.(1) 
Loge pentru completarea art- 352 alin. (1) din Legea educatiei 
nationale or. 1/2011 

C modificări pin L. nr. 70/2017 M. Of. or. 273(19 apr. 2017 introduce a/in. (6_/) - (6_5) la art. 174; 
Loge pentru modificaroa şi completarea art. 174 din Legea abrogă art. 174 a/in. (6) 
educatiei nationale nr. 1/2011 

O completat prin L. or. 90/2017 M, Of. or. 31212 mai 2017 introduce a/in. (8_I) la art. 12 
Legs pantm completarea art. 12 din Legea educatiei nationale 
nr. 1(2011 

« modlficări pin L. or. 137/2017 M. Of. nr. 444/14 iun. 2017 modrfrcă art. 223 alfn. (9 1) 
Loge pantru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvemului 
nr. 212017 privind tools măsuri fiscal-bugetare, precum ş! 
modificarea şi completarea unor acts normative 

xs completat prin L. or. 188/2017 M. Of. nr. 593/25 iul. 2017 
Loge peniru compietarea Legii educatiei nationale or. 1/2011 

4= modi5cărl pin L. or. 197/2017 M. Of. or. 778/2 oct. 2017 
Legs privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvemului 

. nr. 89/2018 pentm completarea art. 84 din Legea educatiei 
• nationalo nr. 112011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de 

transport public local or. 92/2007, precum şi pentru ebrogarea 
ad. 15 din Ordonanta Guvemului or. 29/2013 privind 
reglementarea unor măsuri bugetare 

4r modificări pin 

AB modificăi prin 

L. or. 211/2017 M, Of. or. 885/10 nov. 2017 
Loge pentru modificarea şl completarea art. 111 din Legea 
educatlei natlonale or. 1/2011 

O.Li.G, nr. 90/2017 M. Of. or. 973(7 dec. 2017 
Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acts normative şi prorogarea 
unor termena 

aprobată Cu completări prin L. or. 80/2018 M. Of. or. 276128 mar. 2018 

CnnsilinlLegislativ - 

introduce a/in. (4_1) la an. 61, alin.(2_I) /a 
art. 119, alin.(6_i) la art222, /if. a_1) la 
art. 231 

introduce a/in. (3/,)-'34,) la art. 84 

modifier) art III a/ilL (5); 
introduce a/in. {5_I) la art. i l I 

prorogă pănă la data de 31 decembrie 
20/8 lermene/e provăzare la an. 361 a/in. 
(3) /it. e) şi g) 
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4e modificări prin 

w modificăd prin 

sf modiflcări prin 

52 modificări prin 

L. nr. 71/2018 M. Of. nr. 245/20 mar. 2018 
Lags pentru moditicarea art. 84 alin. (1) şi (4) din Legea 
educatiei na{ionale nr. 1/2011 

L. nr. 82/2018 M. Of. nr. 299/3 apr. 2018 
Legs pentru aprobarea Ordonanisi de urgen(ă a Guvemului 
nr. 81/2018 privind modiflcarea şi complotarea Legii educa(iei 
naţionale nr. 1/2011 

DUG. nr. 48/2018 M. Of. nr. 499/18 iun. 2018 
Ordenanţă de urgon(ă privind drepturile olevilor şcolarizaji in 
unită(i deinvăţămantinfilnţate in procasul de organitare a 
reţelel şcolare şi pentm modiricaraa şi compietarea Legii 
educatiel najionale nr. 1/2011, precum şl pantry modiricarea şi 
complelarea Ordonantei do urgentă a Guvernulul nr. 75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei 

D.C.C. nr, 307/2018 M. Of. nr. 579/91W. 2018 
Dacizia nr. 307 din 8 mal 2018 referitaare la excepţia do 
neconslltuţlenalitate a dispoziţiilor art.6 Alin. (2) şl art.109 
afro. (3) din tegea nr. 80/1995 prlvind statutul cadralar militate 
şi ale art. 37 Alin. (3) din Lagea educatiei na(ionale nr, 1/2811 

33 admisă excepjie D.C.C. or. 307/2018 M. Of, or. 579/9 iul. 2018 
de neconsL prin Deczia or, 307 din 8 mai 2018 referitoare la axcepţia de 

neconstitu(ionalitate a dispozijiilor art.5 alto. (2) şi art. 109 
alin. (3) din Legea nr, 8011995 prlvind statutul cadrelor militate 
şl ale art. 37 alin. (3) din Legea educa(iel nationale nr. 1/2011 

~ modiflcări prin L. nr. 201/2018 M. Of, nr. 661/30 iui. 2018 
Legs pentru modificarea şi complatarea unor acts normative 
in domenlul educa(~ei 

Can.si/iul Legi.slativ - trrni, 30 manic 2020 

mad/ijică an. 84 a/in. (1) şi (4) 

mad/frcă art 19 a/in. (1 _ 1), art. 15 a//n. 
(4), (5) şi (6), art. 31 a/in. (5), art. 33 a/in. 
(2), (5). (6) şi (7_J), art. 33_1, art. 33_2 
alias (2) şi (3), an. 63 a/in. (1) /it c_I) şi 
e_3), art. 65 a/in. (5,-1), art. 68 alit. (6), 
art. 76 al/n. (5), art. 102 a/in, (3) lit, a), art. 
254 al/n. (1_1); 
introduce /it, a) /a art. 96 a/in. (2); 
abrogă art. 33 a/in. (6_I), art. 76 alias (6) 
şi (7), art. 90 a/in. (4), art. 96 a/in, (2) lit. 
a_1), b_7) ş( c_I), art. 96_i, art. 96_2, art. 
254 a/in. (3?) şi (19_2), art. 257 a/in. 
(2_I), art. 361 a/in. (3) la. G) 

mod//ică art. 9 al/n. (1), art. 19 a/in. (3), 
art. 61 a/in. (1);i a/in. (4_1), art 95 a/in. 
(I) /it. a), art. 131 a/in. (I), art. 193 a/in. 
(5), art. 224, i pct. 4 din asexă; 

introduce a/in. (3) - (7) la art 11, art 
22I - 224, a/in. (2_I) la art. 61, a/in. 
'1(-1) şi (12,) la art. 129, art. 131_I şi pct, 

51 1 la aaexă; 

abrogă art, 95 a/in, (1) lit. j) şi pct. 52 din 
anexă 

suspendă pen in' a perioadă de 45 de s/le 
art. 37 a/in. (3) (ter•nenul se imp/ineş/e /a 
23 august 1018) după care opereaz' 
prenederi/e ar•t. 147 din Constita/ie 

art. 37 a/in, (3) 

madifică art. Pa/in. (2), (4) şi (5), art. 27 
albr. (1), (3) şi (4). art. 45 a/in. (l7), art. 
101 a/in. (?), art. 104 a/in, (2),(3),(4)şi 
(5_2); 
introduce a/in. (4_1) la art. 27,. a/in. (2_1) 
şi a/in. (7) la an. 104 
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S 

'- modificări pin 

5s modificări prin 

Q.G. or. 9/2048 M. Of. nr. 744/28 aug. 2018 
Ordonantă pnvind modi0carea şi complelarea unor acte 
normative in domeniui educatiei 

nrodffică art 9 a/in. (2), art 27 a/in. (2), 
art. 99 alias (1), art. 101 a/in. (2), art. 158 
a/in. $/ şi (4_1), art. 201 a/in. (I) şi (5), 
an. 207 a/in. (2) /it a), art 263 a/in. (10) şi 
art. 361 a/in. (3) lit. c); 
introduce a/in. (22)/a art. 9, a/in. (3_1) la 
art. 19, a/in. (2_I) la art, 27, a/in. (lo) la 
art 96, a/in. (10) la art. 99, a/in. (4_2) şi 
(4_3) la art. 158, altn. (1_I) /a art. 201, lit 
e 1) /a art. 216 a/in. (2), a/in. (7_I,) la art. 
263, a/in. (5_I) la an. 294 şi art. 294_1 

Q.U.G. nr. 87/2018 h4. Of. nr. 833/28 sep. 2018 introduce alfa. ('6_I) la art. 263; 
Ordonantă de urgentă prrvind modificarea şi completarea Legii abrogă art. 263 a/in. (7_I) 
educatiei nationale nr. 1/2011 

apmbată Cu completări prin L. nr. 19/2019 M. Of, nr. 28/10 ian. 2019 

5r modifcărl pin O.U.G. or. 98/2018 M. Of. nr. 983/14 nov. 2018 
Ordonantă do urgentă pivind prorogarea unor termene, 
precum şl pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

aprobată cu modificăi şi L. nr. 932019 M. Of nr. 354/8 mai 2019 
completări prin 

prorogă tennena/ prevăzut la art. 361 alb;. 
(3) lit. e) părră la data de 31 decem brie 
2020. 

5a modificăd pin L. nr. 289/2018 M. Of. or. 1028/3 dec. 2018 nrodifică art. 1/ 
Legs pentru modificarea art. 11 din Legea educatiei nationals 
nr. 1/2011 

69 compietat pin L. nr. 19/2019 M, Of. or, 28/10 Ian. 2019 
Loge pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvemului 
nr. 87/2018 privind modirlcarea şi completarea Legii educatiei 
nationale nr. 1/2011 

60 modificări pin L. nr. 38/2019 M. Of. nr. 53121 ian. 2019 
• Loge pentru modlfwarea şi completarea Legil educaQel 

nationale nr. 1/2011 

61 modificări prin L. or. 48/2019 M. Of. nr. 199/13 mar. 2019 
Loge pentru modificarea şl completarea Legil educatiei 
nationale or. 1/2011 

e2 modlficări prin L. or. 56/2019 M. Of. nr. 252/2 apr. 2019 
Loge pantru modi6carea Legii educatiei nattonale or. 172011 

63 campletat prin L. nr. 57/2019 M. Of. nr. 252/2 apr. 2019 
Loge pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1(2011 

rx completat prin O.U.G. nr. 23/2019 M. Of, or. 275/10 apr. 2019 
ordonantă de urgentă pentru completarea Legii edueatiei 
na(ionale nr. 1/2011, instituirea unor derogăd şi prorogarea 
unor termene 

aprobata cu compietărl pin L. nr. 230/2019 M, Of. nr. 945/26 neV.2019 

aprobă crr tompletări O.U.G. nn 87/2018 
şi intradace alit;. (10) la art. 168 

n;edifrcă art. 25 a/in. (3) şi art. 82 alias. (1); 
introduce a/in. ('6i) la art. 65 şi a/in. (1_/) 
şi (1_2,) la art. 82 . 

modifică arf. 63 altn. (2), art. 94 a//n. (2) 
/it r) şi art. 2/6 a/in. (2) /it j); 
introduce a/in. (2_/)-(2_3) la art. 63 

modifrcă art. 16 a/in. (1) şi (2) şi ail. 24 
a/in. (1) 

irrtroduce.ar•t. 31_1, art. 31_2, a/in. (2_1) 
la art. 45 şi pct. 29_I /a anexă 

introduce art. 93_I, alias. (9) şi (10) /a art 
/12, art. 226/; 
abrogă art. 253; 
prarogă ternrenu/ prevăzut la ant. 9 a/in. 
(2_2,) pană la fnceputul anti/ui şco/ar 2021-
2022 
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66 modi5cări prin 

so modificări prin 

61 mod!ficări prin 

se modificări prin 

63 modificări prin 

ro modiflcări prin 

rr modiflcări prin 

L. or. 87/2019 M. Or. or. 345/5 ma! 2019 
Lego pentru aprobarea Ordonante! de urgent a Guvemulu! 
or. 1412013 privind modificarea şi compietaroa Legsi educatiei 
na(ionale or. 1(201.1 

L. or. 102/2019 M. Of. or. 363/10 ma! 2019 
Lego paniru modiGcarea şi comp!etarea Legi! educa(!ei 
❑a(ionate or. 1/2011 

L. or. 103/2019 M, Or. or. 371/13 too! 2019 
Legs pentru modi5carea şi completarea Legli educatiei 
na(iona!e or. 1/2011 

L. nr.104/2019 M. Of. nr. 392/20 ma! 2019 
Logo pentru modif'icarea şi completarea art. 223 din Legea 
educatiei na(ionale or. 1/2011 

L. or. 11212019 M. Of. or. 460/7 kin. 2019 

nradtJică an. 263 a/in. (10) 

umdifrcă art 99 a/in. ("1): 
introduce al/n, (3_I) - (33,3/a art. 99 

modifrcă art 105 a/in. ('2,3/1'. e) şi ir); 
intradtrca a/in. (4) la art. 105 şi a/in, (2_1) 
la art. 123 

rnodifică an. 223 a/in. (2) şi a//n. (7) /irk); 
introduce lit. d) la art 223 a/in. (6) şi a/in. 
(14,) '(/6)/a  art. 223 

modifrcă an. unic pct. 1 din O. U.G. nr. 
Loge perntru aprobarea ordonan(ei de urgenSă a Guvemului 16/2(114 
or. 16/2014 privind modi0carea şt completarsa Leg!1 educatlei 
na(ionale or. 1/2011 

L, or. 114/2019 . M. Of. or. 469/10 iun. 2019 
Loge pentru modiGcarea art. 262 al"m, (4) dio Legea educa(!ei 
na(ionale or. 1/2011 . 

L or. 139/2019 M. Of, or. 592/18 iul. 2019 
Loge pentru aprobarea Ordononlei de urgen(ă a Guvemului 
or. 4/2016 privind modificarea şi complelarea Leg!! educatiei 
oatianale or. 1/2011 

12 admisă exceptie D.C.C,. or. 657/2019 . M. Of, or. 882/1 nov. 2019 
de neconst. pdn Dacizia or. 667 din 17 octombrie 2019 referiloare Ia excep{la 

de neconstitu{lonalitate a sintagmel "pe bază de abonament", 
cupdnsă rn art. 64 6110. (3) din Logea educatiei nat!onala 
nr.1/2011 

73 campletat prin O.U.G. or. 68/2019 M. Of. or. 898/6 nov. 2019 
Ordonan{ă de urgen(ă prrvind stabilirea unor măsuri La nivelui 
administraSlei pubiice centrale şi pentru modificarea şi 
comptetarea unor acts normative 

modifică art. 262 a/in. (4) 

rnodifică art. 146_i ; 
introduce art. 146_2 

sintagma "pe bază de abanament ", 
cuprinsă In art. 34 a/6".(3) 

introduce art. 99_1 

in cuprinsul actelor normat!ve In vigoare următoare!e denumiri şi sintagme se rnloculesc după cum urmează: a) 
"Ministeru! Economiei", "Ministerui Energtoi", "Mln!steml pentru Mediui de Afacer! Comert şi Antreprenoriat", 
'Minlsterul Tudsmului' Cu "Ministerul Economlel, Energiel şi Mediulul de Afaced`; b) "Ministorul Transpodurilof'şi 
"Min!sterul Comunlcatlilor şi Societătii tnrouna(ionale" cu "Ministerul Traospodurilor, lofrastmcturii ş! 
Cornun!ca101ot; c) "Min!storul Medlului",'Ministerul Apelor şl Pădurilor" Cu "Ministerul Medlulul, Apelor şl 
Pădudlor"; d) "Mioistemi Dezvoltării Regionaie ş! Administraliei Publice" şi "Institutul Na{ional de AdministraSie" Cu 

"Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Admioistrdtiei"; e) "Ministerui Educa(ioi Nationale",'Ministerul 
Cercetării şi inovădi" cu "Minislerul Educatiai şi Cercetări "; r) "Ministerui Cuiluri! şi Idantilătit Na(ionale" Cu 

"Ministerul Culturi!"; g)'Ministerul Munch î şi Juslitioi SOCiale" cu "Ministerui Muncii şi Protec(iei Societe'; h) 
"Ministerul Romănilor do Pretutindeni" Cu "Departamentul pentru Romănii de PretuGndenr ; !) "Ministarul oenlm 
Relatia cu Padamentui" cu "Departamentul pentru relapa cu Parlamentui"sau, după caz, Cu "Departamentul 
pentru relajia Cu Motdova"; )) do la data inirării lo vigoare a hotărării Guvemuiu! privind organizarea şi func(ionarea 
Centruiu! Na{ional de Politic! şi Evaluare, in cuprinsul acletor normative rn vlgoare, urrnătoarele expresii şi 
denumiri se Snlocuiesc după eum urmează: sintagma "Institutul de ŞOin(e ale Educatiel' Cu sinlagma "Centrui 
Natiooal de Politics şi Evaluate" şt sintagma'Centrul Natlonal pentru Evaluate şi Examinare" Cu sintagma "Control 
Natlonal de Politic! şi Evakuare in Educatie"; 
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R modificări prin 

Fs modificări pdn 

L. nr. 221/2019 M. Or. nr. 929/19 nov. 2019 
Lege pentnr modificarea şi completarea Leg educatiei 
natPonale nr. 1/2011 

O.U.G. nr. 79/2019 M. Of. nr. 1032123 dec. 2019 
Ordonantă da urgent prioind unele măsu6 in domenlul 
educatiei şi panlnr ptorogarea unor termene 

76 campietat prin O,U.G, nr. 84/2019 M. Of, nr. 1050/30 dec. 2019 
Ordonan{ă de urgentă penlru completarea ad. 201 din Legea 
educatiei nationale nr. 1/2011 

➢] modiftcăd prin 

19 camplatat prin 

79 mcdificări prin 

eo rectiflcare 

L, nr. 260/2019 M. Of. nr. 1051/30 dec. 2019 
Legs pentnr modificarea şi completarea Legii educa(iei 
na(ianale nr. 112011 

O.U.G, nr. 3/2020 M. Of. nr. 36/20 ian. 2020 
Ordonantă de urgentă penim completarea ad. 284 din Legea 
educatiei natlonale nr. 1/2011 

O.U.G. nr. 15/2020 M. Of. nr. 103111 feb. 2020 
Ordgnantă de urgentă pentru mgdificarea Legii educa{iei 
nationale nr. 1/2011 

RECTIFICARE 

rrodifrcă art 66 a/in. (i), art. 205 alin. (5)r 
introduce alin. (1_i) to art, 7, a/in. (4) /a 
ar•t. 16 şi art 56_1; campletează anew 

prorogă ternrenele prevăzute la art. 361 
alin. (3) (ii, b), c) şi d) 

introduce a/in. (I_t) iaarr. 201 

modifică art. 234 alin. (4) şi art. 180 alia. 
(I). (3). (4). (5), (7) şi (8); 
introduce a/in. (4_I) şi (4_2) la an. 234 şi 
alin. (3_I) la art. 180 

introduce alin. (i_I) - (14)/a art. 284 

nrodifrcă art. 84 atin. (3) şi (3_/); 
abrogă art. 84 alin. (3_2), (3_3) şi (3_4) 

M. Of. nr. 109/12 feb. 2020 rect{Jică art. 84 alin. (3) şi alirr. (3_I) 
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