
A VIZ 
referitor Ia propunerea Iegislativă pentru completarea 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

Analizând propunerea legislativă pentru .completarea Legii 
educaţiei 'naţionale nr.1/2011, transmisă de Secretarul General al 
Camerei .Deputaţilor cu adresa nr.PLX 147/22.04.2020 şi înregistrată Ia 
Consiliul Legislativ cu nr.D405/2204.2020, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

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

Avizează favoi-abil propunerea legjslativă, cu urrnătoarele 
observalii şi propuneri: 

1. Propunerea legislativă are ca object de reglementare 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/201'1, cu modifcările şi 
completările ulterioare, în sensul reglementării posibilităţii ca, pe 
perioada instituirii stării de urgenlă sau a stării de asediu, învălământul 

preuniversitar şi cel universitar să se poată desfăşura şi online, potrivit 
unei metodologii ce urmează a f adoptată de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, respectiv de institu$iile de învăţământ superior. 

Prin eonţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice, fund incidente prevederile art.73 alin.(3) 
lit.n) din Constituţia României, republicată, jar în aplicarea dispoziţiilor 

art.75 alin.(1) din Legea fundamentală, prima Camcră sesizată este 
Camera Deputaţilor. 

Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu 
se poate pronunla asupra oportun'ităţii soluţiilor legislative preconizate. 

2. în măsura în care propunerea legislativă implică modifcarea 
prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de 
stat, sunt aplicabile dispoziţiile art. ill alin.(1) teza a doua .din 
Constituţie, Hind necesar a Sc solicita şi punctul de vedere al 
Guvernului. 

3. Este de necontestat intenţia generoasă de asigurare a desfăşurăt•ii 

procesului de învăţare şi în situaţii limită, to care prezenţa efectivă la şcoală 

nu poate f realizată, însă menţionăin că, potrivit art.6 din Legea 



nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul 
de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, suficiente şi posibile 
care să conducă la o căt mai mare stabilitate şi efieienllă legislativă. 

În acest sens, Expunerea de motive ar trebui să se refere la 
cadrul legislativ, precum şi la situaţia concretă existentă la acest 
moment referitoare Ia gradul în care elevii şi profesorii au acces la 
internet, beneficiază de dotarea tehnică necesară şi de spaţiul.adecvat 
pentru desfăşurarea unor asemenea activităţi, astfel încât să rezulte că 
solu(iile legislative sum posibile şi suficiente pentru asigurarea 
exercitării dreptului fundamental la învălătură, prevăzut de art.32 din 
Constituţie. 

Menţionăm că, aşa cum a statuat Curtea Constituţională prin 
Decizia nr.682/2012 (pct.XII, sbpct.2.22), lipsa unei fundamentări 
temeinice a actului normativ determină încălearea prevederilor . din 
Constituţie cuprinse în art.l alin.(5), potrivit cărora, „În România, 
respectarea Constituliei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie", 
precum şi în art.147 alin.(4) potrivit cărora deciziile Cur#ii 
Constituţionale sunt general obligatorii. 

4. Ca observaţie de ordin general, precizăm că reglementarea 
posibilităţii desfăşurării activităţilor specifice şistemului de învăţământ 
prin utilizarea mijloacelor tehnice de comunicare în mediul on-line 
trebuie să aibă în vedere, pe lângă asigurarea calităţii procesului de 
învă(are, şi aspecte esenţiale referitoare la protecţia copiilor şi a 
tinerilor, a dreptului la propria imagine, a vieţii intime, familiale şi 
private, precum şi la protejarea datelor cu caracter personal atât în ceea 
ee priveşte beneficiarii direcţi ai educâţiei' şi familiile lor, cât şi 

personalul didactic de la toate nivelurile. 
Având în vedere consacrarea constituţională a respectivelor 

drepturi, precum şi incidenla şi aplicabilitatea directă a dispoziiiilor 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi at 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor), crearea cadrului 
general de desfăşurare a activităţii de învăiământ on-line trebuie 
realizată prin prevederea, la nivel de act normativ cu.putere de lege, a 
cerinţelor pe care trebuie să lc îndeplinească mijloaeele tehnice şi 

' Precizăm că, potrivit pet.5 din anexa la Legea nr.if2011, beneficiarii direcţi ai educaţiei stint 
antepreşcolarii, preşcolarii, elevii şi studenţii, precum şi persoanele adulte cuprinse într-o formă 

de educaţie. 
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informatice utilizate, preeum şi a obligaţiilor şi răspunderii care revin 
unităţilor de învăţărnânt, personalului didactic şi beneficiarilor direcţi 
ai educaţiei. Reglementarea acestor aspecte ax determina aplicarea 
unitară a acestor reguli de către toate instituţiile de învăţământ, de 
stat şi particulare, şi protejarea tuturor utilizatorilor de eventuale 
atacuri cibernetice cc at pune în pericol secur.itatea persoanelor şi 
a instituţiilor publice şi particulare. 

Sub acest aspect, este recomandată solicitarea punctului de vedere 
al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal. 

În egală măsură, stabilirea, prin norme cu putere do loge, a 
condiţiilor generale referitoare la modalitatea do desfăşurare a activităţii 
de învăţământ prin mijloace tehnice de comunicare on-line at asigura şi 
respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia drepturilor de 
autor, precum şi a color referitoare la dreptul la securitate al 
personalului didactic, consacrat prin dispoziţiile art.272 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011. 

Pc de al,tă parte, soluţia legislativă propusă trebuie să asigure şi 
respectarea principiului egalităţii consacrat de Constituţie, fără să 
genereze discriminări sau privilegii, indiferent de mediul din care 
provin beneficiarii direcţi al educaţiei sau de posibilităţile financiare ale 
familiilor acestora. 

Aşadar, reglementările propuse trebuie să asigure egalitatea de 
şanse şi echitate pentru toate vârstele şi categoriile sociale, numai prin 
respectarea acestor exigenţo asigurânu-se respectarea nediscrirninatorie 
a drepturilor fundamentale consâcrate de Constituţie. 

Pe cab e de consecinţă, este necesară completarea corespunzătoâre 

a proiectului sub toate aspectele relevate. . 
5. La pct.l al art.I, referitor la textul propus pentru art.25 1

alin.(1), apreciem că acesta nu instituie o reglementare derogatorie de 
la dispoziţiil.e art.25 alin.(1), ci reprezintă o reglementare expresă a 
modalităţii de desfăşurare a învăţământului cu frecvenţă şi a 
învăţământului cu frecvenţă redusă pe perioada stării do urgenţă sau a 
stării de asediu. Pentru acelaşi motiv, propunem eliminarea din text a 
expresiei „Prin derogare de la prevederile art.25 alin.(1). 

De altfel, din punct de vedere al normelor de telmică legislativă, 

pentru crearea unui regim special faţă de o dispoziţie din acelaşi act 
normativ se utilizează noţiunea de „excepţie", nu aceea de „derogare". 
Observaţia este valabilă, în mod corespunzător, şi pentru norma propusă 

la pct.2 pentru art.139' alin.(1). 
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Pe de altă parte, referitor la art.25' alin.(1), sugerăm să se 
analizeze dacă soluţia legislativă nu ar trebui să aibă în vedere şi alte 
situaţii în care poate interveni suspendarea cursurilor şcolare şi 
universitare, cum ar f existenţa unor fenomene meteorologice 
periculoase, fără însă a f instituită starea de urgenţă. 

6. La pct.2 al art. I, pentru o mai bună integrare a prevederilor 
propuse în ansamblul dispoziliilor actului normativ de bază, norma ar 
trebui introdusă după art. 140, urmând a fi marcată ca art. 140 1 . 

Pe de altă parte, referitor Ia norma propusă, semnalăm că 

formularea „cu asumarea răspunderii publice" nu este sufficient de clară 
şi trebuie reformulată, astfel încât din text să rezulte cu claritate 
aspectele avute în vedere. 

7. La art.II, este necesară eliminarea trimiterii la art.139' 
alin.(2), având în vedere că doar textul propus pentru art.25' alin.(2) 
prevede obligalia Ministerutui Educaţiei şi Cercetării de a elabora 
Metodologia derulării activităjilor în unităţile de învălământ în sistem 
online. Precizăm că, potrivit textului propus pentru art.139' alin.(2), 
metodologia simiiară .pentru universităţi se elaborează de către 

instituţiile de învăţământ superior şi se aprobă de senatul universitar. 
Pe de altă parte, pentru respectarea normelor de tehnică 

legislativă, expresia „prevăzute la art.25' alin.(2)" trebuie înlocuită cu 
sintagma „prevăzute Ia art.25' alin.(2) din Legea educaliei na(ionale 
m•.1/2011, cu modifficările şi completările ulterioare. . 

8. Întrucât art.5 alin.(2) din Legea nr.l /2011, de la care se derogă, 

prevede că „orice modificare sau completare a prezentei legi intră în 
vigoare începând cac prima zi a anului ,rcolar, respectiv universitar 
următor celui în care a fost adoptată prin lege" textul art.III trebuie să 

se refere numai la intrarea în vigoare a art.I, care cuprinde interven(ii 
legislative asupra Legii nr.1/2011. 

Pe de altă parte, semnalăm că, potrivit normelor constituţionale, 

leg/le intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Ojîcial 
al Rornâniei, Partea I sau la o dată ulterioară prevăzută în textul lot-, 
astfel încât expresia „intră în vigoare la datapublicării" trebuie înlocuită 

cu sintagma „intră în vigoare Ia 3 zile de Ia data publicării". 

Bucureşti 

Nr.
~ 
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EVEN/MENTE SUFERITE de actu/ 

L. nr. 1/2011 

Lagoa educejlel nejionale 
in perieada 2019-2021 nu as aplică prevededle art. 8. (O.U.G. fir. 114/2018 - M, Of. nr, 1115129 dec. 2018) 
..... ... .. ... . , 

1 prornulgată prin • D..,n''r, _312011,' ~_ „'  M.`Of. nr. 18/10 ian.2011  . 
Decret penlru promuigarea Legii cducatiel nationale 

2 modlficărf pun •.:L..br;16612h11. . »ä. Of. nr. 709!7 act. 2011 
Legs pentru modificarea şl completarea Legit educ$isi 
nationals nr. 1/2011 

a moditicăd rin „ C. nr. 283(2011 M. Of. nr. 887/14 dec. 2011 P tl .. 
Legs pdv€nd aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvemulul 
nr. 80(2010 pentru compretarea art. 11 din Oidonanta de 
urgenlă a Guvemului nr, 37/2008 pdvind reglemenlarea unor 
măsuri financiare in domenlul bugetar 

M. Of. nr. 18/10 ian. 2t)11 

modifrcă art. 247 lit J), art. 250 lit lt); 
introduce /it. dmi) la art. 247 

pror•ogă termerml de la art, 36f alirt. (3) /it. 
g) pănă la I ianuarie 2013; 
pnnă la 3/ dec. 2012 tnr se acordă 
cupoanele socialeprevă_ute la art. 27 a/in. 
(6); 
pănă la inceputul mrulrri şco/ar20122013 
nit se acordă fiean/area de bază prevăaaă 
la ar•t. 101 alirr. (2) 

a  e. 
.... . . . 

. .. _. 
P. , .„ , . . 372/31 mai 20'12,, • nmdiJlcă art. 252 a/in. (1) şi (2), art. 153, modificări rin ,O U.G. nr 21/2012 M. OE nr 

Ordonantă de urgenlă privind modl0carea şi completarea Leg!! art. 254 a/in, (11), (13), (l6), (17) şi (19); 
educatiei naSionale nr, 1/2011 introduce a/in, (3) la art. 63, olbt. ‚'41) la 

art. /58, a/in. (5) la art. 160, a/in. (1 1)/a 
art. 162, a/in. '9j) la art. 193, al/n. (11) la 
art. 193, al/n. (‚5J şi (6) /a art. 252, mt, 
254_1, a/in. (9) /a art. 255, a/irt. (4_I) la 
m•t. 285, al/n. (6) la art. 289 

.. .. ... : ...... . . . . _ . . . . . 
s inodificări pdn, .. .L îii 967/2012 _ , M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 . 

Legs pentru punerea in aplicare a Legii nr, 288/2009 pdvind 
Codul penal 

(v. Decizia LC.C.J. nr. 4/2014 - M. Of, nr. 434/13 tun. 2014) 
_. - e medificăd prin . O U G; nr 84/2012 M. q ; 845/13,dec 2o1x', 

Ordonantă de urgsntă pdvind stabilirea saladllor personaluiui 
din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene 
din sole normative, precum şl unele măsuri fiscat-bugetare 

aprobată pdn L. nr, 30/2014 M. Of. nr. 255/8 apr. 2014 

? rnodl5căd prin :'O.U.G.'nr. 87J201Q., :, ._ M. Of. nr. 884/19dec, 2912 ` 
Ordonantă de urgentă pdvind luarea unor măsuri in.domeniul 
invăjamăntului şl cercetării, precum şi in ceea ce pdveşte 
plate sumelor prevăzute in hotărări judeeătoreşti deven8e 

. execulorii in pedoada 1 Eanuarie-31 dscembrie 2013 

Onus!/hi! Leg/slat/v - 22 aprilic 2020 

la data de 1 febr•uarie 20/4, modifrcă art. 
112 a/in. (6), art. 110 a/in. (2); 
in/reduce a/in. (7) şi (8) la m•1. 112; 
abrogă art, 201 a/in. (3) 

: prorogă ternrenul pr•evăzut la art. 36/ a/in. 
(3) /it. g) pduă la data de / iamtarie 2014 

nrodifrcă art. 66, art. 85 a/in, (2), mt. 104 
alla, (2), art. /OS a/in. (2) partea 
intr•oduclivă, art 111 alts. (6), art. 167 
a/in, (2), art. 172 a/in. (I) /it, a), art. 236 
a/in. (2), art, 284 alit. (2), art. 288 a/in. 
(1), anexa; 
introduce a/in. (3/,) la art. 2/1, /it. 6 ') 

la art. 247, /it. c_/) la art. 247, alga. (6) şi 
(7) la art. 284, a/in. (7) la art. 289; 
abrogă art, 172 alit. (4), art. 215, m•t, 289 
alit. (2) şi (4), art. 301 a/in. (5) /it, b); 
prorogă prevederile art 9 alert. (2), art. 
101 a/in, (2), art. 27 a/in. (6) şi art. 361 
a/in. (3) /it. e) pănă la data de 31 
decembrie 20/3 

Pug. I din ll 



_. . .. 
modiflcăd prin 0.0 G. or 14/2013 M, Of. or 133/13 mar, 2013 

~ Ordonantă de urgentă pdvind modlricarea şi completarea Legli 
• educatiel nationale or. 1/2011 

aprobată Cu rnodincăd prin L. nr. 8712019 M. Of. or. 345`6 coal 2019 

s modiflcări prin L. or. 62/2013 M. Of. nr. 160/26 mar. 2013 
' Loge pentru modl8carea alin. (3) at art, 96 dln Legea educatlel 

nationale or. 1/2011 ' 

.. __._ ..  . . . .. .... . . .. . $e compÎetât prin ' L,,nr. 206/2013 , M. Of. nr.40'3/41ui,2tli3' 
Loge pentru completarea art. 112 dln Legea educatiei 
nationale or. 1/2011 

~1 edmi'să'excâ -e ~D;O,C. itr.397/2013~ ' M. OE )nr. 663/29 oc(. 2013 'P(i , . 
denec0rtst. prin, Decizia or. 397 din 1 oclombde 2013 referitoare la exceptia~de 

neconstitutionalitate a dispozi(illor art, 284 a1Sn. (7) şi art. 289 
sun. (7) din Legea educatiei nationale or. 112011 

~ morllfjoări'prin.' D,C.C. nr. 397/2013 M. Of. or. 663/29oct. 2013. 
Decizia or. 397 din 1 oclombrie 2013 referitoare la exceptia de 
necoaslitutionalilate a dispozitiilor art. 284 aln1. (7) ş7 art,. 289 
alin. (7) din Legea educatlei nationale nr. 1/2011 . 

3 modiflcări prin,. O.U.G. nr. 117/2013 , M. Of. nr.,843/30 dec.2013 
Ordonantă de urgentă pdvind modificarea şi completarea Legil 
educatiei nationale or. 1/2011 şi pentru Suarea unor măsuri tn 
domeniul tnvătămănlului 

4 modflcări prin L. nr.1/2014 M. Of. nr. 24 13,Iăn.2014 
Loge pentru modir,carea art, 105 alin. (2) lit. f) din Logea 
educatiel natlonale or, 1/2011 

15 admisă exceptte p.C.C. or. 106/2014 M. Of, or. 238/3 apr. 2014 
de neconst. prin Decizia or. 105 din 27 februarie 2014 referiloare➢a exceptia de 

neronstitutionatitate a prevederilor art. 253 alin. (1) Ol. a) şi b) 
din Legea educatiel nationale or. 112011 

Gansilinl Legislativ - 22 apritie 2020 

nrodljkă art. 263 a/in. (10), aneso; 
has adace alfn. (10_1) la art. 263 

ntod flcă art. 96 a/in, (3) 

iatraduee alt's. ('61)/a art 112 

art, 284 alt». (7) s/ art. 289 al/n. (7) 

.ruspendii, pe a perioadă de 45 rfe zile, 
prevederi/e art. 284 al/n, (7) şi art. 289 
a/in. (7); 

rernrenu/ se împ/fneşte la 13 dec. 2013, 
după care operează prevaderlle art. 147 
a/in. (1) din C'onstitnpe 

madff/ică as'!. 16 a/in. (I) şi (2), art. 23, art. 
24 a/in. (I), art. 31 a/in. (3), art. 32 al/a. 
(3), art, 33 a//is. (5) şi (6), art 63 a/in. (!) 
lit, c), d), e) şi,f, art 74 a/in, (5), art 75 
a/in. (2), art 76 al/n. (2) lit. b), art 76 a/ht. 
(4), art 84 alias (1) şi (2), art 85 al/n. (2), 
an. 101 a/in. (2), alt 105 alin, (1), art. 
111 a/in, (4), art, 136 al/sr. (1), art, 160 
a/in, (1), (2) şi (3), art. 193 al/n. (7) Si (9), 
art. 197/it. b), an. 205 al/n. (2), as'!. 206 
alias, (1), art, 231 a/in. (2), an. 253, ms., 
285 a/in, (4), art. 296 alias. 9,), art 361 
a/in. (3) lit, b), c) şi d); 
introduce a/in, (9_i) - (9_3) la art 44, 
a/in. (3_i) /a art. 71, a//n. (5_/)- (5, 4) la 
art 104, /it. 1) la art 105 a/in. (2), a/in. (7) 
la art /12, alit. (7,) la art. 284, a/in, (7) /a. 
art 289, a/in. (3_I) /a art. 301; 
abr•agă art, 30 alln. (3), art 125 a/in.(1) /it 
4), ar', 132 a/in. (5), an. 160 a/in. (4), art. 
193 alit'. (l0) 

modifică art 105 a/Lz, (2) /it. Q 

art, 253 a/in. (/) /it, a,) Si b) 

~-~Pug. 2 rrfrt Il - 



ts modificări prin D.C.C. nr. 106/2014 M. Of. nr. 238/3 apr, 2Q14 
Decizia nr. 105 din 27 lebruarie 2014 referiloare la excep{ia do 
neconstifu{ionalitale a.prevederilor an. 253 alin. (1) it, a) şi b) 
din Legea educa{lei na{lonaie nr. 1/2011 

.~~. _.„.. :: . .. . . ,. :. . . . ... .. +7 modlflcărl prin L. nr. 36/2014_..- , -. „ .~ M.,Of..,nr. 255/6 âpr, 2Q1,4
Legs pentru aprobarea Ordonan{el de urgen{ă a Guvemuiui 
nr. 84/2012 pdvind stabilirea saladilor personalulul din sectorul 

, bugefar in anul 2013, prorogarea unor termene din ace 
normative, precum şl unele măsuri fiscal-bugetare 

suspendă pentrtr o periaadă de 45 zile 
dispozi(ii/e art. 253 alit. (1)16. a) şi 
b)(terurerru/ se implineşw /a 18 mci 2014) 
după care aperează dispozififIc art. 147 

. al/n, (1) din Coast/nr/ie 

aprobă O.U.G. ar. 84/2012 

tc modificări prin .. O.IJ.G. nr: 16/2014 M. Of. nr. 266/1b apr.2014 modifrcă art. 253; 
Ordonan{ă do urgeniă privind modlgcarea şi complotarea Legfi introduce pct. GO in aneră 
educa{iei na{ionale nr, 112011 

aprobată Cu modiricăd prin L: nr. 112/2019 M. Of. nr. 480i7 lun. 2019 

......._.__._......._ .............................'--.............._..............._............. 
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modlficări prin O.U.G. nr. 49/2014 M. Of, nr, 486/30 iun. 2014 
Ordenan(ă do urgon(ă privldd instituirea unor măsuri in 
domaniul educatiei, cercelării şliin4lfico şl pentru modificarea 
unor acle normative 

Z rectificare 

RECTIFICARE 

tnodificC art. 23 alin. (U /it, c) pct. (ii), art. 
30 alltt. (?), at'!. 44 aUn. (7), ar•t. 44 a/in. 
(8), art. 57 a/in. (4), art. 88, art 89, ait. 90 
a/in. (2), art. 92 alln. (1), art. 94 a/in. (2) 
lit. f), art. 95 a/in. (1) lit, m), art. 96.alin. 
(2), art. 96 a/in. (3) şi (4), art, 96 plln. (8J, 
art. 10/ a/in. (2), at. 106, art. 111 a/in. 
(4), art. /12 a/in, (6), art. 1/4, art, 122 
a/in. (3), art 129 a/in, (1), art 140 a/in. 
(4), art. /73 a/in. (1) şi (2), art. 211 abn. 
(6), art. 213 a/in. (4) şi (7), art. 214 alin. 
(2), art 227 a/in, (1) lit. a), art. 227 a/in. 
(3), art 236 a/in, (I) /it. b) şi c), art. 236 
a/in. (2), art. 238 Olin. (1),. art. 238 a/in. (6J 
şi (7), art. 239 a/in. (1), (2) şi (5), at. 240 
a/in, (I), art. 247 /it b), c), d),,n şi b), art. 
248 a/in. (1), art. 248 a/in. (6), art 254 
a/in. (3), (4) şi (5), art. 254 a/in. (8) lit a), 
art. 254 a/in. (9), art 254 a/in. (10), art. 
254 albs, (1/,), (13), (14), (15), (l6), (/8) şi 
(19), gr•t. 257 a/in. (1) şi (3), art. 258 a/in. 
(1), (3), (4), (5) şi (7), art. 262 a/in. (3) /it, 
aJ, b), d), e) şi /), art. 262 a/in. (4), art. 284 
a/in. (2), art. 284 a/in. (6), art. 289 a/in. 
(6), art 291, ar•t. 303 a/in. (4), art 342 
a/iu. (4), ane a; 
introduce alin. '(2_I) la art. 9, albs. (3_I) şi 
(33J la art. 44, a/in. (7_i) şi (7_2) /a art. 
44, a/in. (51)/a art. 78, a/in. (12) la art. 
78, a/in, (3) la art. 90, a/in. (2 1) şi (2_2) 
/a art. 92, a/in. (2) la art 93, fit. s) şi}) /a 
art.. 94 a/in, (2), a/in. (2_I) /a art. 96, a/in. 
(4~/) şi (43) la art. 96, /it, i) la art. /1I 
a/in. (I), a/in. 9_I) la art, 111, a//n. (4_I) 
la art 112, a/in. (4) la art. 1/9, afro. (4) 1a 
art. 122, a/in. (6) şi (7) la art. /38, a/in. 
(4_I) şi (43) la art. 140, a/in. (6_1) -
(6 3) Ia art, 142, albs (7_I) - (73,)/a art. 
142, a/in. (1_/) /a art. /64, /it, c) /a at. 
171, a/in. (5_I) /a art, 173, al/n. (7) la art. 
/73, a/in. (2_I) şi (2_V la art. 207, alltt, 
(4) şi (5) la art 227, a/in. (13) • (/3)/a 
art, 238, a/in, (I_I) /a art. 248, a/in. (7) /a 
art. 252, a/in, (8) la art. 254, a/in. (9_I) -
(9_4) la art. 254, a/in. (10_I) /a art. 254, 
a/in. ('19j) /a art .254, alin. (8) is m•t. 258, 
/it. d) /a art. 262 a/in. (1), a/in. (5) şi (6) la 
art. 262, a/in, (‚2_I,) la art 284, a/in. (8) la 
a t, 284, a/in. (17) şi (/8) /a 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 a,,]), art. 248 alitr. (3) 

M. Of.. nr. B62/9 sep. 21714 rectifrcă art. 4_1 a/in. (4) 

zc modlficări prin O.U,G. nr. 83/2014, ' M, Of. nr. 925/18 dec. 2014 
Ordonaniă de urgen(ă privind salarizarea personalului plătit 
din fondud publice in anul 2015, precum şi alte măsuri in 
domenlul cheltuielilor pubPice 

apnobată cu modificărl şi L. nr. 71/2015 M. Of. nr, 233/6 apr. 2015 
' completăr'r prin . 

Cansi/int Leglslntiv - 22 apr/Ue 2020 

prevedarile mt. 9 alirr. (2) , art. 10/ alitr. 
(2) şi tde art. 361.a/in. (3J 1/t e) şi /it, g) se 
prarogă pănă la 31 decenrbt•ie 2016; 
c•upoanele prevăarte /a art. 27 a/in. (6) na 
se acordă pănă la 3/ decenrbrie 2016 

din it 



22 madlficărl grin :O.U.G, nr. 94/2014 M. Of. nr. 968/30'dec..2014 
Ordonanlă de urgenlă privind modigcarea şi completarea Legii 
educa(iei natianala nr. 1/2011, precum şi modificarea 
Ordonanlel de urgenlă a Guvernulul nr. 75/2005 privind 
asigurarea calitătii educaliei 

_ ... 
"o admisă exceptle D.C.C. nr. 669/2014 M, Of, nr, 59/23 ian. 2015.

de neconst. prin Decizia nr. 669 din 12 nolembrie 2014 referiloare fa exceptia 
de naconstituţlonagtate a dispozbliltor art. 9 alln. (1) şi (2) tlln 
Legea lnvălămantulul it. 84/1995, an. 18 alln. (1) şl (2) din 
Legea educaliei nalionale it. 1/2011, precum şi a dispezipilor 
art. 61 alln. (3) dln Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi 
lunclionarea Curlii Conslitutionalo 

iG modificărCprin D.C.C, nr. 689/2014. M. Of nr 59/28 tan, 2015,,,,_.; 
Decizia nr. 669 din 12 nolembrie 2014 reieriloare la exceplia 
de neconstitulionalitate a dispozitiilor art. 9 alit,. (1) şl (2) di

• 
n 

Legea invătământulul nr. 84/1995. art. 18 alit,. (1) şi (2) din 
Legea educaliei nalionale nn 1/20114 precum şl a dispoziliilor 
art. 61 alit,. (3) din Lagoa it. 47/1992 privind organizarea şi 
funclionarea Curtis Constitutlonale 

as modiflcărl prin L, nr, 9512015 M. Of. nr. 304/5 mai 2015 
Legs privind modificarea art. 95 din Legea educa(Sel na(lonate 
nr. 1/2011 

smodiflcări jirin M: Of, nc 361/26 ma12015
Lego privind modigcarea art,. 151 din Logan educaltel 
nallonale nr. 1/2011 

modifrcă art. 24 al/n. (3), art. 31 alit,. (7), 
art. 33 a/in. (Ti,,), art. 76 a/in. (I), art, 76 
a/in. (2), art. 94 al/n, (2) lit. d), an. 213 
a/nr. (12), ar!. 300 alit,_ (4), 

introduce a/in. (4) la art. 25, a/in. (5/F 
(5, 6) la art. 33, alit,. (7_i) la art, 33, alit,. 
(7_I) şi (7„-2) la art. 168, a/in. (31)/a art. 
217, alit,. (4_i) la art. 300, a/in. (7) la art. 
362; 

abrogă art. 24 alit!. (2), art 33 alit,_ (8) şi 
(9) 

art. 18 a/in. (2) tera inttiti 

snspendă pent nr 45 rile disportliile art. 18 
alit,. (2) tern in/di (termennl se fntpllneşte 
la 8 mart/e 2015) după care operează 
prevederlle art 147 din Constitnlic 

nradifrcă art 96 a/in. (2) lit d) 

rrrodiftcâ..art. 151 

z>modIBcădprid"'. ,nr'.15312015 M. Of.,nC445/ un.2015;, '„ rnodifrcăart IBalin. (2,) 
Legs pentru modigcarea art. 18 din Legea educaliei nalionale 
nr, 1/2011 

...,~. 
te compl,etat Prin.,, O:U;G. nr. 47/2015 M. Of. nr. 733/3Q şjp. 2015 - 

Ordonanlă do urgentă pentm modigcarea şi complelarea unar 
acle normative, precum şi peninr reglementarea unor rslăsuri 
bugetare 

aprobată cu modigcări şi L. nr. 112/2016 M. Of. it. 408/30 mai 2016 
complefarl prin 

xs modlticăr'i prtq„' L, nr, 6/2016 M. Of, nr. 41/19 ian. 2016 
Loge pentru completarea Legii educaliei nalionale nr, 1/2011 

introduce al/p.(1,1) /a art, 286, alit,. (8) /a 
art. 362 

introduce al/n. (1 _I) şi (12,) la art. 11, 
sec(iunea a 12 1-a cu art 47_I- 47_7 la 
tit/tr111 capitalulll 
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30 modiBcărl prin - O.U,G. nr. 4/2016 M. Of. sir, 182/10 mar.2016 
:r Ordonanfă de ur9en4ă pdvind modiflcarea şi compietarea Legfi 

educatiei nafionale nr. 1/2011 
aprobată Cu modificări şi L. nr. 139/2019 M. Of. nr 592/18 iul. 2019 . 

• complelări prin 

5; completal prin L. nr, 118/2015 M, Or, nr. 419/31un, 2016 
Loge pentru complelarea art. 31 din Legea educatief nafionale 
nr. 1/2011 

ozhiod(fcărl prin,' L.-nr. 140/2016 M..OL nr. 529/14 lui. 2016 
Lego pentru modlflcarea art, 277 dln Legea educajiel 
nafiona6e nr. 1/2011 

aa modlficărl priri•, L. nr. 141/201fi M. Of. sir. 529/14 Îu1.2016 
Loge peniru modiflcarea şl pompletarea an. 63 dln Legea 
educa(iel nafionale nr. 1/2011 

3a compietat prin O.U,G. nr. 69/2016 M. Of. nr. 824/19 act. 2016 
Ordonanlă de urgenfă pentru cdmpietarea art, 84 din Legea 
educafiei nafionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea se;viciilor 
de transport public local nr. 92/2007, procum şi pentru 

• abrogarea art. 15 din Ordonanfa Guvernului nr. 29/2013 
pdvind'reglementarea unor măsuri bugetare 

aprobală cu modi0cări prin L. nr. 197/2017 . M. Of. nr. 778/2 oat, 2017 

. . . ... .. .... . . . . . aS modificări prlm; '. O,U.G. nr. 81/2016  M. Of. nr. 943/23 nov. 2016 , 
Ordonan(ă de urgenfă privind modificarea şi completarea Legii 
educajiel nafionale nr, 1/2011 

aprobată cu modificări şi L, nr. 82/2018 M. Of, nr. 299/3 apr. 2018 
completări prin 

ae fnotlEflc~YÎ,piim 

bT modificări prin 

, Ci,U.G-,;nr:86%2016 , „ - M. Of. nr.1009/1Ş_dec. 2016 ' 
Ordonanlă de urgenlă pentru modl8carea şl completarea unor 
acts normative fn domentile educafiel, cercetării, formării 
profeslonale şl sănătăfii 

O.U.G. nr. 99/2016 M. Of, sir. 1035/22 dec. 2016 

Ordcnanlă de urgenfă privind unele măsuri pentru salarizarea 
personaluiui plătit din ionduri publics, prorogarea unor . 
termene, precum şi'unele măsuri 8scal-bugetare 

aprobată prin L. nr. 152/2017 M. Of. nr, 487127 iun. 2017 

Cnnsiliuf t egislativ -  22 aprilic 2020 

lna'odrrcc ar•t. 146,,,!; 
abrogă art. 3241i'. c) şi d) 

introduce a/in. (‚2 1) la art.. 3/ 

ntodillcă art 277 

nradiflcă an. 63 clip. (3); 
introduce a//n. (3_J) la art. 63 

introduce a/in. (3_i) şi (3 3) la art 84 

nladiýică art. 25 nlin. (4), an. 32 ally. (5), 
art, 33 a/in. (2), (5), (7) şi (7,,!,), an, 33 
a/in. (6); 
introduce a/in. (9) la art 12, a/in. (I I) la 
art. 19, alin. (5) şi (6) /a a,'!. 25, a/in. (6-,/) 
la art. 33, art. 33_i, 33_2, /it. a I)-e 3) /a 
art. 63 a/in. (i), a/in. (5_I) şi (5_2/ la art. 
65, all';, (6) /a art 68, a/in. (5)-(7) la art. 
76, a/in. (4) /a art 90, /it. a_/), b_I) şi c 1) 
la an. 96 a/in. (2), art 96_/, art 96_2, 
a/in. (3) /a art. 702, alin. (2_1), (3_i) şi 
(19_2) la an, 254, a/in, (2_I) (a art, 257 şi 
/it. /,) la art. 36/ a/in. (3); 
abrogă an. 33 a/in. (5j,)-(5_6) 

madfflcă art. 49 a/in, (i), (2) şi (4), art. /50 
ali;;. (1) şi (6), at. 166 a/b;. (2), ar!. 219 
a/in, (l) lit. a), art. 22l a/in. (2), art. 24/ 
alb;, (4), art. 242 a/in, (7), art. 254 a/in. 
(14,), art 257 a/in. (2), air. 258 a/in. (1) şi 
(3) , art. 301 a/in. (5), art. 340 al/n. (2), art. 
361 a/in. (3) /it. b)-d) şi art 361 a/in. (5): 
introduce a/in. (7) la an. /50, a/in. (l_I) 
/a art 192, a/in. (6) la art. 294 şi art. 
340_I: 
abrogă art. 241 alirr. (5) 

Termerrele prevăcn!e /a art. 36/ a/in. (3) (it, 
e) şl g) se prorogă pănă la data de / nrarlie 
20/7. 
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sc comptefat prin  O•U:G, nr. 2/201~7 ' 
~ 

~W _ :.,~,d' M_ .OL nre.16/6Jian._2D77
Ordonantă de urgentă privind uneie măsuri gscat-bugetare. 
precum şi modificarea şi complotarea unor acts nomiative 

aprobată Cu modificărl grin L. nr. 137/2017 M. Of, nr. 444/14 iun• 2017 ' 

... .. .. . . . . . . . . .. .. aa madirrcări'prl.n _. O.U.G. nr. 9/2017 _ M. Of. nr. 79/301an.2017 
Ordonantă de urgentă privind uneie măsuri bugetare In anul 
2017, prorogarea unor termena, precirm şi modigcarea şi 
complalarea unor acts normative 

aprobată cu modigcări şl L, nr. 115/2017 M, Of. nr. 403/29 mai 2017 
completărl prin 

4a modifr.pări pdn L•nr.11/2017 M. Of. nr. 163/6 mar.2017 
Legs pentru modigcarea alin, (4) al art. 262 dfn Legea 
educatlei na(lonale nr. 1/2011 

et com leta•t rin L nc•
......, . 

p p 56I2017_~,,, „ Mr.Of; nr. 253/12 apr: 2017 .. 
Loge pentru complatarea art. 352 alin. (1)din Legea educatiei 
nationale nr. 1/2011 

°t modlfică,ri prin ý*. 70/2017 ; . M. Of. nr. 273/19 apr. 2017 _ 
Legs pentru modiricarea şl completarea art. 174 dln Legea 
educatioi nationalt nr. 1/2011 

introduce alin. (2_I) la art. 205 şi alin. 
(9. ) Si (p2) la art. 223 

prarogă tervnenele prevă_ute la art. 361 
alin, (3) /it. e) şi g) pină In data de I 
tantmr•ie 2018 ' 

modifică art. 262 alin. (4) 

introduce lit.b_1) /a art. 352 alin.(1) 

introduce a/in. (61) - (65) la art. 174; 
abr•ogă art. 174 alin, (6) 

complstaţ prin .L nrt'80/2017:.~".` '  M.Ot. nr, 372/2mai2017 „ ;i introduce a/6L (8/,) la ar7. 12 
t,oge pentru comptetarea art. 12 din Legea educaliei nationale 
nr, 1/2011 

4n modl8cări prin L. nc137/2017 M. of. nr. 444/14 jun. 2o17 
Legs pentru aprobarea'Ortlonantai do urgentă a Guvemulu6 
nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugelare, precum şi 
modificarea şi completarea unor acts normative' 

modifrcă art, 223 al/n. (9_I) 

= completat prin L nr.3,88/2017 , , M. Of nr 593/25 Iu1 2017 • " .. introduce alin.(4_U la art, 61, altu,(2_1) !a 
Ltge pentru completarea Legii educatlei na(Icnale nr. 1/2011 art. 119, a//n.(61) Ia ar•t.222, lit, al,) /a 

art. 231 

4e modiflcăti prin L nr 197/2017 M. Of nr. 778l2 oct. 2017,. , .. /nu educe alin. (3/)-"34) /a art. 84 
Legs priv"rnd aprobarea Ordonantel de urgentă a Guvemulul 

_ 

nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educa(iel , 
. nationale nr. 1/2011 şl a art. 45 din Legea servlciilar de . 

transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea 
art. 15 din Ordonanta Guvemului nr. 29/2013 privind 
regtementarea unor măsuri bugetard ' . 

a9 modificărl prin L. nr. 211%2017 M. Ot. nr. 885/10 nov. 2017 
Lego pentru modificarea şl comprolarea art. 111 din Lagea 
educa(lei nationale nr. 1/2011 

modjflcă art, 11 / alin. (5); 
introduce al/n. (5.1)/a art. 111 

48 modfficări, prin ; ~UG. nc 910 2017 , , „ M. Of_ nr. 973(7 dec: 2017 . prorogă până la data de 31 deceiubrie 
Ordenantă de urgentă privind unele măsuri fisca9-bugelare, 2018 ter7nenele pr•evăza/e /a alt. 361 a/in, 
modificarea şi completarea unor acts normative şi prorogarea (3) 111. e) ¢i g) 
unor torment 

aprobată cu complelărk prin L. nr. 80/2018 M. Of. nr. 276/28 mar. 2018 . 
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modiflcări prin L• nr. 71/2018. M. CL or. 245/20 mar. 2018 
Legs pentru modiricarea art 84 aim . (1) şl (4) din Logos 
aducajiei na{ionate nr. 112011 

~ modificări prin L. nr. 8212018 M. Of. nr. 299/3 apr. 2018 
Loge pentru aprobarea Ordonan(el de urgen(ă a Guvemulul 
nr. 61/2016 privind modificarea şi completarea Legli educa(lei 
na(ianale nr. 1/2011 

41 modlflcări prin .. O.U.G: nr 48/2018 M. Of nr. 499/18 kin 2018. ;, „ 
Ordonan(ă de urgentă privind drepturile elevltor şcotadza(I in 
unită)i de invă4ămănt inflin{ate in procesul de arganizare a 
re(elel şcolare şi pentnl modil'icarea şl completarea Legil 
educa(lei naponale nr. 1/2011, precum şE pentru modlflcarea şi 

. ccmpletarea Ordonan(al do urgen(ă a Guvarnulul nr. 75/2005 
privind asigurarea calităjti educa(iel 

. ........ ... ......... .... . .......... ...... .. .. sa modiflcări prinr° D.C.C.nr.307/2018 ' M.,Of. nr.,579/8 iu1.2018'; ._ ,_. 
Decizia nr. 307 dln 8 mai 2018 rofedtoare la excep(Ba de 
neconstilu(ionalilale a dispozi(i(lor art. 5 aim . (2) şi art. 109 
alin. (3) din Logos or. 80(1995 privind slatulul cadrelor militate 
şi ale art. 37 alin. (3) din Lagos educaliei na(lonale nr. 1/2011 

as admisă axcepfle DC C. nr 307/2018 ' M)~Of or 579/9 lul 2018 . ..~_ __.. . ..... . 
de, nepOqsk; prin„N Decizia nr. 307 din $ mai 2018 referitoare Is excep¢a de 

necanstltusionaiilate a dlspozi3iltcr art. 5 alin. (2) şi art. 109 
atin. (3) dln Logos nr. 80(1995 pdvind statutul cadrelor militare 
şl ale art. 37 alin, (3) din Legea educajiei najionale nr. 1/2011 

..... ._.. ... . .. . . 
sa modiflcări prin~~. It. nr, 201/2018  ' M. Of, nr. 661/30 Iu1.2018 

Lego pentru mcdiricarea şl completarea unor acte nermative 
In domeniut educa(iei 

Consilial Leg/slash' - 22 apr•il/e 2020 

rrrodiJ'rcă a79. 84 alin. (!) şi (4) 

modljică art. 19 aiin. (1 I), art. 25 altn. 
(4), (5) şi (6), art. 32 atin. (5), art:. 33 aiin.. 
(2), (5), (6) şi (7_I), art. 33_1, art. 33_2 
aiin. (2)şi (3), art. 63 aiin. (1) /it e, 1)şi 
e_3), art. 65 al/n. (5_i), art. 68 aiin. (6), 
art. 76 a/in, (5), art 102 alin, (3) (it. a), arl. 
254 aiin. (2!); 
introduce lit. e) /a art. 96 alit. (2); 
abrogă art. 33 aiin. ((6)), art. 76 a/ia, (6) 
şi (7), art. 90 aiin. (4), art. 96 a/in. (2) /it. 
n I), hi) Sic !h art. 96! art. 962, art. 
254 aiin. (3_1) şl ('19_2,), art, 257 aiin. 
(2_t), art 361 alia. (3) /it. h) 

'nodiftcă art 9 aiin. (2), art. /9 a/in. (3), 
art. 61 ali». (1) şi alin. (4_I), art. 95 a/in. 
(l) 1/t. a), art. 131 'di , (1), art. 193 aiin, 
(5), ar!. 214 şi pct. 4 din anexă; 

intraduce atin. (3) - (7) la art.. 27, art. 
22_1 -224, aiin. (1l) la art. 61, aiin. 
(I !) şi (!M,2) la art. 129, art. 131„ I şi pct. 
51 1 /a anexă; 

abrogă art. 95 aiin. (1) lit. j) şi pct. 52 din 
anexă 

snspendăpemru o periaadă ds 45 de zile 
ar•t. 37 alln. (3) (termenu/ se împhneşte la 
23 august 2018) după care aperetS 
preveder•ile art. 147 din Constitape 

art 37 aiin. (3) 

modiftcă art. 9 aiin. (2), (4) şi (5), art. 27 
alin: (1), (3) şi (4), art, 45 a/in. (17), art: 
101 aiin. (2), art. 104 aiin. (2)j3),(4) şi 
(5_') 
introduce aiin. (4 1) la art 27, alit:. (‚21) 
şi aiin. (7) la art. 104 
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m0dificări Mn 'O.G, nr,'912018 M. Of, nr. 744/28 aug. 2018 
Ordonanlă privind modificarea şi completarea unor acle 
normative in domeniul educaliei 

sO modlficări prfn O,U.G,,nr. 67/2018 M. Of. or. 833/28 se. 2018 .. 
Ordonanlă de urgentă pdvind modiricarea şl completarea Legli 
educatlel nationale nr. 112011 

aprobată Cu completări prin L. nr. 19/2019 M. Of. or. 28/10 ian. 2019 

, .... ... ._... ...... ........ ..._ ...... . ,~. . . . $7 nloditfcărl prin ,' _n 
O.U.G. or. 96/2018 w1. Of. ,nr; 963/14 hov.2018 

Ordonantă de urgent privind prorogarea unor termene, 
precum şl pentru modificarea şf completarea unor ode 
normative 

aprobată Cu modificărl şi L. or, 93/2019 M. Of. or. 354/8 mei 2019 
completări pdn 

ns modiBciirl rin ., L. nr. 2B9(2018. M. Of, or 1028/3 dao. 2018, ,_. ..__. P _ .. ... . ... 
Lego pentru modlficarea art,. 11 din Legea educa(lei nationate 
or. 1/2011 . 

ss completat prlri L. nr• 19/2019 rvi. Of. nr.2B/'10..ian. 2015 
Loge pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemului 
or, 87/2018 privind modi0carea şl completarea Legii educaliei 
nationale nr. 1/2011 

nd madiricăd prin '. 6. nr. 38i21)15 ,., M. Of.'nr. 53/21 ian.'2015 ' 
Loge pentru motliricarea şi completarea Legii educalie•t 
nationale or, 112011 

er modlffoărf'prin . L.:nr. 48/21)19 M. Of. or. 199/13 mar. 2019 
Loge pentru modificarea şi completarea Legii educaliei 
nationale or. 1/2011 

.:. . . . .~__. _._~ ..... .. . 
er modiflcări prin -,_ L., 2r. 56/2019 M, Of, nr., 252/2 apr 2019 

Lego pentru modiricarea Legii educaliel nationale or. 1/2011 

aa completat i n ..L, n~, 57/2019 M. Of. or. 252/2 apr;,.2019 ...
1.ega pentru completarea Legll educaliel nalionale or, 1/2011 

sa completat prin O.U.G, or. 23/2019 M. Of. or. 275/10 apr..2019 
Ordonanlă de urgentă pentru completarea Legii educatiei 
natlonale or. 1/2011, inslituirea unor derogări şř prorogarea 
unor termene 

aprobată Cu completări prin L. or, 230/2019 M. Of. or. 945/26 nov. 2019 

Consllftrl Lcgis•lativ - 22 aprillc 2020 

modqîcă art. 9 alit. (2), art. 27 a/in. (2), 
art 99 alt's, (1), art. 101 a/in. (2), art. /58 
a//n. (4) şi (4_I), art. 201 alit. (1) şi (5), 
a7. 207 a/in. (2) ht, a), art. 263 a/in, (10) şi 
at4. 361 a/in. (3,1/it. c?. 
introduce al/n. (2_2) la m7. 9, a/in, (941) in 
an. 19, a/in. (2_1) is art. 27, a/in. (10)/a 
art. 96, a/in. (10) /a art. 99, alit. (4_2) şi 
(4_3) is art 158, a/in. (1_1) la art 201, /it 
e I) la art. 216 a/in. (2), a//n. (7_t) la art. 
263, a/in. (5,)) la art. 294 şl art 294 I 

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

prorogă ternrenui prtvăzut /a an. 361 a/in, 
('3,1/it. e) pănă la data de 31 decenrbrie 
2020• 

nrod(jică art. 11 

aprobă cu completări O. U.G. nr. 87,,2018 
şi introduce a/in. (10) la art. 168 

ntodi%ică art. 25 a/in, (3) şt art 82 alftt. (1); 
introduce a/in. (61)/a art. 65 şi a/in, (1_/) 
ş/ (1 _2) la art 82 

modfftcr an. 63 a/in. (2), art. 94 a/in. (2) 
lit. 1) şi art. 2l6 alin, (2) lit, i); 
introduce a/in. (2_1)-(2_3) la art. 63 

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

introduce art. 3/_i. art. 31j, a/in. (2_I) 
la art. 45 ş/ pct. 29_1 /a aneeă 

introduce art. 93/, a/in, (9) Si (10) /a art. 
112, art. 2261; 
abrogă art. 253; 
prorogă ternienu/ prevăztnt la art. 9 a/iti. 
(2_2) pănă /a înc•eputul amrhti şco/at' 2021- 
2022 

Aag. 94/nil 



. 

t' modifloări, prin L. nr. 87/2019 ,. M. or. or, 345/6 mal 2019 W
Loge pentru aprobarea Ordonantei de urgontă a Guvemufui 
or. 14/2013 privind modificarea şi completarea Legli educatiel 
nattonate nr. 1/2011 

rs modl6cări prin L. nr, 102/2019 M. Of, nr. 363/10 mal 2019 
Legs pentru modificarea şi completarea Legli educatiei 
natlonale or. 1/2011 ' 

W7 modifrcărl prin  L. nr. 103/2019 M. Of. nr. 371/13 mai2019 
Loge pentru modificarea şl complelarea Leg16 educatiel 
nationale or. 1/2011 

ea modiflcărl prin . L. nr, 104/2019. M. Of. nr. 392/20 mal 2019. 
Legs pentru modificarea şl comptetarea art. 223 dln Legea 
educatiel nationate or. 1/2011 

.._........___ . _ .. _.-.. . . ..____.. .... . CC modi8cătt ptln L, nr.112/2D19 „ 
_ 

M. Of, or. 460/7 iun. 2019 
Legs pentru aprobarea Ordonantel do urgentă a Guvemului 
nr. 16/2014 privind madificarea şi comp€etarea Legli eduoatiel 
nallonale nr. 1/2011 . . 

nrodiJlcă rut. 263 alitt. (10) 

modified art. 99 a/irr, (/); 
introduce alin. (3_1) - (33)/a art. 99 

arodi/7c4 art. 105 alin. (2,1/it. e) şi I ; 
introduce a/in. (4) /a art. 105 şi albr. (1_1) 
la art. 113 

modiftcă art 223 alin. (2) şri alin. (7) litb); 
introduce //t. d) la art. 223 a/in. (6) şl a/in. 
(14) - (16) la art. 223 

ntodtJică art, unlc per.'/ din O. U.G, rp•. 
1672014 

xa modiflcăd prin, Lir 114/2019'  ' M. Of. or. 469/10 tun. 2019' nrodilt7că art 261 alirc (4) 
Loge pentru modificarea art. 262 afn, (4) din Legea educafiei 
nationals or. 1/2011 

r, modlflcări prin ~ .,nr, 139/2019  M. Of. or. 592/18 iu1.2019 
Lege pentru aprobarea Ordonantei do urgenta a Guvemului 
nr. 4/2016 privind medi6carea şi completarea Legli educatlel 
nationale nr. 1/2011 

modiikă art. 1461; 
introduce art. 1462 

12 admisă.excepjie li C,C[ nr 657/2019 
: 

 M. Of, nr.'882/1 nov. 2019 : ,,,;,  sintagnra "pe bază de abonanrenr ", 
de neconst. prin  Decizla or, 667 din 17 octombrie 2019 rereritoare la exceptia cupr•in.ră in art. 84 a!in.(3) 

de neconstitutlonalitate a slntagmel "pa bază do abonament", 
cuprinsă in art, 64 alin. (3) din Loges educafiei nationale 

. nr.1t2011 

71 compietat prin ,a, CU '3 or 88/2019 ,.., M, Of. or 898/6 nov, 2019 

Ordonantă do urgentă prlvind slabitirea unor măsurl la nivelul 
adminisiraliei publice centrale şi ponlru modiricarea şl 
completarea unor acle normative 

introduce art. 99 1 

in cuprinsul actelor normative in vigoare unnătoarele denumirl şi sintagma se inlocuiesc după cum urmează; a) 
"Ministerul Economiei", "Ministerut Energiei', "Ministerul pentru Mediul de Alaced, Comert şi Anlreprenoriat", 
"Mlnisterut Tudsmului" cu "Ministerul Economiei, Energfel şl Medlului de Afaceri"; b) "Ministerul Transparludlor" şi 
"Ministeml Comunica{Iilor şl Sodetătll In(ormationale" Cu "Ministerul Transpoalurdor, Intrastructudi şl 
Comunieafilor"; c) "Ministerul Mediului", "Ministerul Apetor şl Pădurilor" Cu "Ministerul Mediului, Apelet şi 
Pădudlor'; d) "Ministerul oezvoltării Regionate şl AdministratieP Publlce" şi "institutul NaQonal de Adminlstratie" cu 
"Ministerul Lucrărllor Publiee, oezvoltărit şi Administratiei"; e) "Ministerul Educatiei Natlonale", "Ministerui 
cercetăril şi Inovării" cu "Ministerul Educatiei şi Cercetăiii"; I) "Ministerul Cullurii şi Idenlitătii Nafionale" Cu 
"Mlnlsteml Culturii"; g) "Ministerul Munch i şi dustitiei Satiate" cu "Ministeml Munch i şl Prolec(lei Sociale"; h) - 
"Ministerul Romănilor de Pratutindeni" cu "oepartamerilul pentru Romănii de Prelulingeni"; I) "Ministerul pentru 
Relatio cu Padamentul" Cu "Oepartamentul pentru relatla cu Parlamentuld sau, după caz, Cu "Departamentul 
pentru relatia cu Moldova"; B de Is data Intrării in vigoare a hotărării Guvernulul privind arganlzarea şi funcflonarea 
Centrului National de Politici şi Evaluare, in cuprinsut actelor normative in vigoare, urmăloarele expresli şl 
denumirl se in'ocutesc după cum urmează: sintagma "Instttutul de Ştiinle ate Educatiel" Cu sintagma "Centrul 
National de Politicl şi Evaluare" şi sintagma "Centrul National pentru Evaluare şi Examinare" cu sintagma "Centrul 
Nallonal de Politic) şi Evaluare in Educat€e"; 

crtrrsiiiul Legistariv - 22 apr/f7e 2020 Prrg. I r7 r!ln 11 
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4 
xa modificărl, pdn L. it. 221/2019 M. Of, nr, 929/19 nov. 2019 

Lege penRu modiflcarea şi completarea Legii educaţiei 
naţtonale nr• 1/2011 

!® niodlflcărl prin. O'U.G. nr. 79/2019 M. Of, nr. 1032/23 dec. 2019 
Ordonanţa de urgenlă privind unele m5surl in domenlul 
educaţiei şi pentru prorogarea Liner lermene 

ao completat pun 'O.U.b, nr. 84/2019 M. Of, it. 1050/30 dec.2019 
Ordonantăde urgen(ă pentru completarea art. 201 din Legoa 
educaliei naţionale it. 1/2011 

. . , .. - _ ..... .. ........ ._. . .... ..: .. .._--- _.. ... fl modificărl prlri` L. nr, 260/2019 ,. , M. Of. r r: 1051/30 dec..2019 
Loge pentru modificarea şi completarea Legii educaţlel 

, naţlonale it, 112011 

_. _. . €e ;cpmpÎetăt prin.. . .I.OwUJ~G _nr. 3/2020 M. Of. rir. 36l20 isn. 2020 
Ordonanţă de urgenţă pentru cdinpletarea art, 284 tlln Legea 
educaţiet na('•,onale nr. 112011 

7A modlucărÎ pin 

xc reduflcafö 

er completa! prlr : 

_. .. 
O 11.G, nr 15/2020 M. dr. nr. 103/11 fe6. 2020 

Ordonanţă de urgenlă pentru modiflcarea Legli educaţlel 
naţionale nr 112011 

RECTIFICARE 

modifrcă art. 66 alit! (I), art. 205 alin. (5); 
introduce alirr, (! ) Ia art. 7, alin. (4) /a 
art. I6 şf art. 56_I; caupleează anexa 

prorogă ternrene/e prevăzute la art, 361 
alin. (3) /it. b), c) ş/ dJ 

irrt•odnce alin, (1_2) la art. 10! 

nrodifrcă art. 234 alit. (4) şi art. 280 a/in. 
(!), (3), (4), (5), (7) şi (8); 
introduce alin. (4_I) şi (‚42,) la art 234 şi 
a/fn. (3!)/a art. 280 

introduce alin. (i!) > (I 4) la art. 284 

madlJlcă art. 84 a/in. (3) şi (3_,1); 
abragă art. '84 alirr. (32), (3 3) şi (3„_4) 

M.,O,f.nr.109/12.feti. " . __,. . „ , 2020 ,„;,m.„•. rectiJică art, 84 ultt. (3J şi a(in. (3_I) 

-n r. 37!„2020 M:„OL Elf; 280/3âpr,.2020 , 
Lego pentru completarea art. 139 din Legea nr, 53/2003. 
Codul munch şl a art. 94 din Legna educatiei na(ionale nr, 
1/2011 

...............:............................. 
Cansittl Legisiativ - 22 aprilic 2020 

` introduce alin. (21)/a art. 94 

Pug. !! rtfn II 


