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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 79/2020 pentru modificarea si completarea Legii educatiei 

Rationale nr, 1/2011
9

Camera Deputatilor adopta prezentul proiect de lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 79 din 21 mai 2020 pentru modificarea completarea Legii educatiei 

nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

I, nr. 437 din 25 mai 2020, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 7, alineatul (3) al articolului 177 se 

modiflca si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Conducerea institutiilor de invatamant superior militar, de 

informatii, de ordine publica si de securitate nationala se realizeaza de 

catre comandant, care are si calitatea de rector. Functia de rector, care 

are si calitatea de comandant, se ocupa prin concurs in conformitate cu 

reglementarile Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor 

Interne, Serviciului Roman de Informatii si ale altor institutii cu atributii 

in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale. Confirmarea 

ca rector se realizeaza prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.”
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2. La articolul I punctul 8, alineatul (5) al articolului 177 se 

tnodiilca si va avea urmatorul cuprins:
A

„(5) In institutiile de invatamant superior militar, de informatii, 
de ordine publica si de securitate nationala flinctioneaza personalul 

didactie prevazut m prezenta lege si instructorii militari, instruetorii de 

informatii si instructorii de ordine publica, asimilati personalului 

didactic, cu conditia sa fie absolventi de studii universitare de licenta si 
ai modulului de pregatire psihopedagogicl”

3. La articolul I, dupa punctul 10 se introduc doua puncte 

noi, punctele 10^ si 10^, cu urmatorul cuprins:
„10f La articolul 238, alineatul (6) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
«(6) Pregatirea psihopedagogica trebuie sa asigure si 

competente digitale pentru organizarea procesului de invatamant in 

modul on-line si se finalizeaza prin obtinerea diplomei de master 

didactic ori a certificatului de absolvire a programelor de formare 

psihopedagogica.))

10^. La articolul 245, alineatul (3) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
«(3) Formarea continua a personalului didactic, de conducere, 

de indrumare si de control se realizeaza in functie de evolutiile din 

domeniul educatiei si formarii profesionale, inclusiv in ceea ce priveste 

curriculumul national, precum si in functie de interesele si nevoile 

personale de dezvoltare, urmarindu-se a se asigura si competentele 

digitale pentru organizarea procesului de invatamant on-line.))”
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Acest protect de lege a fast adoptat de Camera Deputatilor in 

sedinta din 17 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 

din Constitutia Romdniei, republicatd.

PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ION - MARCEL CIOLACU


