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LEGE

pentru completarea Legii educafiei nafionale nr.1/2011

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Art.I.- Legea educa^iei nafionale nr.1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modific^ile §i completarile ulterioare, se coinpleteaza 

dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 25 se introduce un nou articoi, arL25^ cu urmatorul cuprins:
„Art.25’.- (1) in situa^ia in care se instituie starea de urgen^a sau starea de asediu 

potrivit prevederilor constitu^ionale, activitalile desfa§urate in invattoantui pre§colar §i §colar se 

pot desfa§ura §i online pentru asigurarea exercitarii dreptului fundamental la invafatura prevazut 
la art. 32 din Constitu^ie.

(2) Pentru inva^amantul preuniversitar, Ministerul Educafiei §i Cercet&ii 

elaboreaza Metodologia derul^ii activitafilor in unitajile de invaf&Tiant in sistem online, care 

cuprinde precizarile necesare astfel incat sa se asigure desf^urarea activitafilor in cele mai bune 

condifii.”

2. La articolul 140, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alin.(7) §i (8), cu 

urmatorul cuprins:
A

„(7) In situatia in care se instituie starea de urgenfa sau starea de asediu potrivit 

prevederilor constitufionale, activitafile desfa§urate in invatamantul universitar se pot desfa§ura 

§i online pentru asigurarea exercitarii dreptului fundamental la invafatura prevazut la art.32 din 

Constitufie §i sunt recunoscute pentru formele de invafam^t prevazute la art. 139.
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(8) Institujiile de inva^amant superior elaboreaza, in baza autonomiei universitare §i 

cu asumarea raspunderii publice, propria metodologie a derul^ii activita^ilor desfa§urate in 

universitate in sistem online, aprobata de senatul universitar, care sa asigure buna desfa§urare a 

activita^ilor.”

Art.IL- In termen de 15 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Mimsterul 
Educatiei §i Cercet^ii emite normele metodologice prev^ute la art.25’ alin.(2) din Legea 

educa^iei nationale nr.1/2011, cu modificarile §i completarile ulterioare, precum §i cu cele aduse 

prin prezenta lege.

ArtJII.- Prin derogare de la prevederile art.5 alin.(2) din Legea educatiei nationale 

nr. 1/2011, cu modificarile §i complet^ile ulterioare, prevederile art.I intra in vigoare la 3 zile de 

la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
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Aceasta lege a fost adoptata de ParlamentuI Romaniei, cu respectarea prevederilor 

articolului 75 ale articolului 76 allneatul (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
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