
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

LEGE

pentru completarea art 76 din Legea educafiei nationale
nr. 1/2011

Camera Deputalilor adopta prezentul proiect de lege.

Articol unic - Dupa alin. (4) al art. 76 din Legea educapei 

nationale nr. 1/2011 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, se introduc 4 alineate noi, (4^), (4^), (4^), (4"^), cu urmatorul 

conlinut:
(4') La nivelul unitajilor §colare §i a judejelor unde rata de 

neparticipare la examenele finale a elevilor de clasa a Vlll-a §i 
a Xll-a/XIII-a Ministerul Educa{iei Nationale depa§e§te 25% din totalul 

elevilor inscri§i la inceputul anului §colar in clasele terminale 

mentionate, se vor efectua de catre Ministerul Educaliei Nationale 

cercetarea, monitorizarea §i investigarea cauzelor neparticiparii elevilor 

la examene.

(4^) La finalul fiecarui an §coIar, Ministerul Educatiei Nationale 

va solicita Inspectoratelor §coalre Judetene, respectiv Inspectoratul 

§colar al Municipiului Bucure§ti, unitatilor de invatamant identificate 

cu procente mari de neparticipare la evaluarea nationala de la finele 

clasei a Vlll-a, respectiv la examenul de bacalaureat, introducerea in 

proiectul de dezvoltare institutionala §i in planul de actiune §colara a
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unor obiective legate de cre§terea particip^ii de imbunatatirea 

rezultatelor la respectivele examene.

(4^)La nivelul unitatilor §colare a jude^elor unde rata de 

neparticipare la examenele finale a elevilor de clasa a Vlll-a §i 
a Xll-a/XlII-a depa§e§te 25% din totalul elevilor inscri§i la inceputul 

anului §colar in clasele terminale mentionate, Ministerul Educatiei 

Na^ionale va realiza demersurile necesare cre§terii numarului de 

consilieri §colari, mediatori §colari, profesori de sprijin.

(4'^)In vederea prevenirii e^ecului elevilor la examenele de final 

de ciclu secundar inferior §i secundar superior, la nivelul unitatilor 

§colare §i a judetelor unde rata de neparticipare la examenele finale a 

elevilor de clasa a Vlll-a §i a Xll-a/XIII-a depa§e§te 25% din totalul 

elevilor inscri§i la inceputul anului §colar in clasele terminale 

mentionate, Ministerul Educatiei Nationale va asigura resursele necesare 

organizarii Programului „§coala dupa §coala" - pachetul de remediere §i 
sprijin la invatare pentru elevii din ultimii doi ani terminal! - clasa a 

Vll-a §i a Vlll-a, respectiv, a Xl-a, a Xll-a §i a Xlll-a.



3

Acest protect de lege se considerd adoptat de Camera 

Deputafilor in forma inifald, in condifile art. 75 alin, (2) teza a 111-a 

din Constitufa Romaniei, republicatd.

PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTAJILOR
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