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CAMERA DEPUTAŢIL®R 

Doamnei Secretar General Silvia Claudia MIHALCEA 

Stimată Doamnă Secretar General, 

Urmare solicitării Dumneavoastră nr.PLXI24/01.04.2020, vă 

transmitem, alăturat, avizul Consiliului Legislativ referitor la 

propunerea legislativă privind completarea art.119 din Legea 

1/2011 a educaţiei naţionale. 

În vederea facilitării analizei juridice a proiectului, vă inaintăm, 

totodată, fişele actetor normative incidente reglementărilor propuse, 

cu toate intervenţtile legislative .suferite, astfel cum rezuită din 

evidenţa legislativă a Consiliului Legislativ. 

Cu deosebită consideralie, 

Bucureşti 
Nr.AI23/06.04.2020 
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AVIZ
referitor la propunerea legislativă privind completarea 

art.119 din Legea 1/2011 a educaiiei naţionale 

Analizând propunerea legislativă privind completarea 
art.119 din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, transmisă de 
Secretarul General al Camerei Deputaţilor cu adresa 
nr.PLX124/01.04.2020 şi înregistrată Ia Consiliul LegisIativ cu 
nr.D324/02.04.2020, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

În temeiul art.2 aljn.l Eta) din Legea nr.73/1993, republieată şi art46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliuiui LegisIativ, 

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 
observaţii şi propuneri : 

1. Prezenta propunere Iegislativă vizează completarea art. 119 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu două noi alineate, respectiv, alin.(5) şi (6). 

Astfel, pe de o part;' potrivit primului amendament, se doreşte 
ca atât pe durata starii de urgenţă, cât şi după încetarea acesteia, pe 
toată durata anului universitar 2019-2020 şi a anului universitar 
2020-2021, să se interzică majorarea oricăror taxe universitare. 

Pe de altă parte, cea de a doua măsură vizează ca atât pe durata 
stării de urgenlă, cât şi după încetarea acesteia, pe toată durata 
anului universitar 2019-2020 şi a anului universitar 2020-2021, să se 
interzică indexarea oricăror taxe universitare cu rata injlaţiei. 

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice, fund incidente prevederile art.73 
alin.(3) lit.n) din Constituţja României, republicată, jar în aplicarea 
prevederilor art.75 alin.(1) din Legea fundamentală, prima Camera 
sesizată este Camera Deputaţilor. 

2. Semnalărn că o altă propunere Iegislativă, care are ca object 
intervenţii legislative asupra aceluiaşi act normativ, a fost transmisă 
spre avizare Consiliului Legislativ (Dosar nr.325/2020) de către 



Secretarul General al Camerei Deputaţilor, cu adresa nr. PLX126 din 
01.04.2020, proiect aflat în curs de avizare. 

Pentru sistematizarea legislaţiei şi promovarea unor soluţii 

unitare este recomandată dezbaterea concomitentă a acestora în 
procedura legislativă şi adoptarea unui singur act normativ. 

3. Faţă de soluţiile legislative propuse, apreciem că ar f necesar 
avizul Consiliului Economic şi Social, conform art.2 alin.(1) şi alin.(2) 
lit.b) şi art.6 alin.(2) din Legea nr.248/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, cu 
modificările şi compietările ulterioare. 

4. Fără a no pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative 
preconizate, sugerăm să se analizeze dacă prin aplicarea noilor măsuri 
şi după încetarea stăriî de urgenţă, precum şi în anti! universitar 
2020-2021, nu s-ar crea premisele unor vicii de neconstituţionalitate în 
raport Cu prevederile art.32 alin.(6) din Constituţie, referitoare la 
autonomia universitară. 

5. Sub rezerva celor de mai sus, din punct de, vedere al redactării 

şi al respectării normelor de tehnică legislativă, la actuala formă a 
proiectului, se reţin următoarele: 

a) Pentru redarea corectă a titlului legii supusă intervenţiei 
legislative, titlul proiectului trebuie reformulat, astfel: 

„Lege pentru completarea art. 119 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011". 
b) Pentru respectarea normelor detehnică legislativă, parte 

dispozitivă a articolului unic trebuie reformulată, după cum urmează: 

„Ărticol unic. - După alineatul (4) al articolului 119 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al 
Romăniei, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alin.(5) şi (6), cu 
următorul cuprins:". 

Pe cab e de consecinţă, formularea „1. După articolul 119, 
alin.(4), se adaugă 2 alineate, alineatele (5) şi (6), şi vor avea 
următorul cuprins:" trebuie eliminată, ca inadecvată. 
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EVENIMENTE SUFER/TE de actul... 

L. nr. 1/2011 

Legea educa(lei naţlonale 
tn penoada 2019-2021 nu se aptica prevededlo art. 8. (DUG. nr. 114/2018- M. Of. nr. 1116129 dec. 2018) 

I promulgată prin O. nr. 3/2011 M. Of. nr. 18/10 ian. 2011 
Decrat pentru promulgarea Legil educaliei nationale 

Z modificări prin 

a modlflcări prin 

L nr, 166/2011 M. Of. nr. 709(7 oct. 2011 
Lege pentru modiricarea şl completarea Legil educaja3i 
nationale nr. 1/2011 

L, nr. 283/2011 M. Of. nr. 887/14 dec. 2011 
Lego privind aprobarea Ordonantei de urgen(ă a Guvemutui 
nr. 80/2010 pentru completarsa art. 11 dln Ordonanta de 
urgenta a Guvemuiui nr. 37/2008 prblind reglementaraa unor 
măsuri t"inenciare in tlomeniul bugetar 

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

a modiflcări prin O.U.G. nr. 21/2012 M. Of. nr. 372/31 mai 2012 
Onfonankă de urgentă privind modificarea şi completarea Legil 
educa(iel nationale nr. 1/2011 

= modl@cărlprin L. nr. 187(2012 M. Of, nr. 757/12 nov. 2012 
Loge pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privintl 
Codu) penal 

e modlficări prin 

~ modiilcări prin 

(v. Decizla I.O.C.d. nr. 412014- M. Or. nr. 434/13 jun. 2014) 

O.Lt.G, nr. 84/2012 M. Of. nr. 845/13 dec. 2012 
Ordonantă de urgeniă privind slabilirea salartilor personalului 
din sectorul bugetarin anu12013, prorogarea unor lermene 
din acte normative, precum şi unete măsuri fiscal-bugetare 

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

O.U.G. nr. 92/2012 ('4. Of. nr. 854/19 dec. 2012 
Ordonaniă de urgen(ă privind luarea unor măsuri In domenlut 
invătămănlulul şl cercetăril, precum şl in ceea ce pdveşte 
plain sumelor prevăzute in hotărări judecăloreş8 devenite 
executorii in pedoada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 

modj lcă art. 2471ît. f), art. 250 /it. Ir); 
introduce /it. d ) la art. 247 

pror•agă ten rrenul de Ia art. 361 a/in. (3) lit. 
g) pănă (a 1 iamrarie 2013; 
parră la 31 dec. 2012 nu sa acordă 
cupoanele soc/a/e prevă=nte /a art. 27 a/in. 
(6); 
pdnă (a inceputul enn/ui şco/ar 2012-2013 
nit Sc acor•dă /bran/area de bard prevăaută 
(a ar•t. 10/ a/in. (1) 

modifrcă art. 252 alit (1) şi (2), art. 753, 
art 254 a/in. (11), (13). (16), (17) şi (19); 
introduce a/in. (3,1 /a art. 63, a/in. (4_I) la 
art. /58, a/in. (5) la an. /60, a/in. (1_I,) /a 
art. 162, a/in. (9_/) /a art. 193, attn. (11) /a 
art, 193, a/in. (5) şi (6) la art. 252• art, 
254_i, a/in. (9) la art. 255, attn. (41)/a 
art. 285, a/fn. (6) la art 289 

la data de / jebrnarte 20/4, rnodit?că art. 
/ /2 all';, (6L art 120 a/in. (2); 
introduce a/in. (7) şi (8) la art 111; 
abrogă art. 201 a/in. (3) 

pr•orogrs tanmenu/ prevăzut la art. 361 a/tn. 
(3) lit, g) pănă la data de I iarnrarie 20/4 

modii că art. 66, art. 85 a/in. (2), art. 104 
a/in. (2), an. 105 a/in. (2) pmtea 
introductină, ar•t. 111 a/in. (6), art. 167 
a/in. (2), art. 172 a/in. (1) /it a), art 236 
a/in. (2), art. 184 a/in. (2), art 288 a/in. 
(1), anew; 
introduce a/in. (3_i) /a art. 21/, /it. b_1) 
la art 247, /it. c_!) la art. 247, alit (6) şi 
(7) la art. 284, a/in. (7) /a art, 189; 
abrogă art 172 a/in. (4), art 215, art 289 
a/in. (2) şi (4), art. 301 a/in. (5) /it. b): 
prorogă prevederile art. 9 a/in. (2), art. 
101 a/in. (2), art. 27 alin. (6) şi art. 361 
a/in. (3) /it c} p¢nă la data de 31 
decembrie 20/3 
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a modifrcări prin O.U.G. nr. 1412013 M. Of. nr. 133/13 mar. 2013 
Ortlanan(ă de urgen(ă priv[nd modi6carea ş7 completarea Leg[i 
educa{iei na(ionale nr. 1/2011 

aprobată cu modifrcărl prin L. nr. 87/2019 M. Of. sir. 345/6 mai 2019 

9 modificări prin L. nr. 62/2013 

ta completat prin 

M. Of, nr. 160/26 mar. 2013 
Legs pentru modificarea alias. (3) al art. 96 din Lagoa educatiei 
na(ionale nr. 1/2011 

L. nr. 206/2013 M. Of. nr. 403/4 ful. 2013 
Legs pentru completarea art. 112 dfn Logos educa{lel 
na(ionale nr. 1/2011 

<' admisă excep5ie D.C.C. nr. 397/2013 M. Of. nr. 663/29 oct. 2013 
de neconst. prin Oecizia nr. 397 din 1 octombtie 2013 referitoare la excep(ia de 

neconstitujionalitate a dispozltlilor art. 284 sun. (7) şi art. 289 
alib. (7) din Logos educatiei na{lonale nr. 1/2011 

13 modificărl prin 

n madlficări prin 

D.C.Cnr. 397/2013 M. Of. sir. 563/29 oct. 2013 
Decizia nr. 397 din 1 oclombrio 2013 referitoare la excep(ia de 
neconstitu{ionalitate a dispozi(iilor art. 284 alin. (7) şi art. 289 
alin. (7) din Logos educa(iei na{ionale nr. 1/2011 

O.U.G. nr. 117/2013 M. Of. nr. 843/30 dec. 2013 
Ordonan{ă de urgen{ă privind modificarea ş1 completarea Logii 
educa(iei na{ionale nr. 1/2011 şi pentru [uaraa unor măsufi fn 
domenlul invă(ămănlulul 

14 modificări prin L. nr. 112014 M. Of. nr. 24/13 ian. 2014 
Lage pontru modificarea art. 105 alias. (2) lit. Odin Logos 
educatiel na{ionale nr. 1/2011 

15 admisă excep¢e O.C.C. nr. 106(2014 M. Of. nr. 238/3 apr. 2014 
de neconst. prin Decizia nr. 106 din 27 febmarie 2014 referitoare Ia excep{ia de 

neconstilu(ionalitate a prevederilor art. 253 all . (1) Ilt, a) şi b) 
din Logos educa{iei na(lonale nr. 112011 

modifică art 263 a/in. (10), anexa; 
introduce a/in. (10 I) la an. 263 

nlodffică art 96 alias (3) 

introduce alnr. ('6/,) /a art. 112 

art 284 alit. (7) şi art 289 a/in. (7) 

suspendă, pe a perioadă de 45 de ci/e, 
preveder/le art. 284 a/in. (7) şi art 289 
alit. (î); 

termenu/ se implineşte /a 13 dec. 2013, 
după care opereacă provederile art. 147 
a/in. (I) din constitu/ie 

modifică art. 16 a/in. (1) şi (2), art. 23, art 
24 alin. (1), art 31 at/n. (3), an. 32 alin. 
(3), art 33 alin. (5) şi (6), art, 63 alin. (1) 
/it. c), d), e) şi j), art. 74 alin. (5), an. 75 
a/in. (2), art. 76 alis. (2) tit. b), art. 76 al/n. 
(4), art 84 a/in. (1) şi (2), art 85 a/in. (2), 
art. 102 a//n.'(2), art. 105 a/in. (I), art. 
111 a/in. (4), art 136 a//ti. (1), art. 160 
olin. (1), (2) şi (3), art 193 a/in. (7) şi (9), 
art 197 lit b), art. 205 al/n. (2), art. 206 
alin. (2), art. 221 alin. (2), art. 253, art. 
285 a/fn. (4), art. 296 a/in. (Z). art. 361 
al/n. (3,)/it b), c) şi d); 
introduce a/in. (9_I) - (9_3) /man. 44, 
a/in. (31)/a art. 71, a/in. (‚5j) - ('54,1/a 
art. /04, /it. 1)/a art 105 a/in. (2), al/n. (7) 
la art. 112, a/in. (7) la an. 284, al/n. (7) /a 
art 189, alb,. (‚3_i,) la art. 301; 
abrogă art 30 a161. (3), art 125 alin. (I) lit. 
B,) , art. 132al/n. (5), art. 160 a/in. (4), art. 
193 al/n, (10) 

modffrcă art 105 alias. (2) lit J) 

art. 253 alit. (1) lit a) şl b) 
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,6 modtficărE prin 

17 modiflcări prin 

D.C.C. nr. 106/2014 M. Of. nr. 238/3 apr. 2014 
Decizia it 106 din 27 fobruarie 2014 referitoare Is escepSia de 
neconslitu(ionalitate a prevederitor art, 253 a:in. (i) IiL a) şl b) 
din Legea educa)lei na(lonaie nr. 1(2011 

L. nr. 36/2014 M. Of. nr. 255/8 apr. 2014 
Loge penbu aprobarea Ordonan4ei de urgenjă a Guvemului 
nr. 8472012 privind stabilirea saladilor personatului din sectorul 
bugetar fn anul 2013, prorogarea unor tormene din acts 
normative, precum şi unele măsuri riscathuaetare 

srrspendă perrtnt o perioadă de 45 tile 
dfspoziflfle art. 253 al/n. (1) /it, a) $i 
b)(ternremd se &mplinqle la 18 rnai 2014) 
după care operează dispoziliile art. 147 
allrr. (1) di,; Constitulie 

aprobă O. U, G. nr. 84i2012 

it modiBcări prin O.U.G, nr. 1612014 M. Of. nr. 266/10 apr. 2014 rnodifrcă arr. 253: 
Ordonan)ă de urgentă privind modificarea şi compietarea Legii introduce per. 60 (a ane.ră 
educa(iei nalionale nr. 112011 

aprobată cu modificări prin L. nr. 112/2019 M. Or. In. 4600Iun.2019 
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~e modtficări prin O.U.G, nr. 49/2014 M. Of. nr. 485/30 iun. 2014 
Ordanantă de urgentă pdvind insGtuirea unor măsuri in 
dameniui educa(iei, cercelării şliin(i5ce şi penlru modificarea 
unaractenormattve . 

FG rectificare M. Of, nr. 582/9 sep.2014 
RECTIFICARE 

2+ rnodificări pun O.U.G. nr. 83/2014 M. Of, nr. 925/18 dec. 2014 
Ordonan(ă de urgentă privind salarizarea personalulul plătlt 
din fonduri publice in anul 2015, precum şi alte măsuri in 
domenlul cheltulelllor publice 

aprobată cu modificări şi L. nr. 71/2015 M. Of. in 233/5 apn 2015 
completări pdn 

modi/ică arc 23 altn. (l) lit c) pct. (ii), art. 
30 alirr. (2), art 44 a/in. (7), art. 44 al/n. 
(8), art. 57 alit,. (4), art. 88, art 89, art. 90 
a/in. (2), art 92 a/in, (1), an. 94 alirr. (2) 
lit. 1), art. 95 a/in. (1) /it. in), art 96 din. 
(2), art. 96 alir. (3) şi (4), an. 96 a/in. (8), 
art. 101 a/in. (2), art. 106, art 1/2  a/in. 
(4), art. 112 a/in. (6), art. 114, art. 122 
a/in. (3), art. 129 attn. (1), art. 140 a/in. 
(4), art. 173 atn. (1) şi (2), art. 211 al/n. 
(6), art. 213 a/in, (4) şi (7), art 214 a/in. 
(2), art 227 al/n. (I) /it a), art. 227 din. 
(3), art. 236 a/in. (!) Iit b) şi c), an. 236 
a/in. (2), art. 238 din. (1), art. 238 a/in. (6) 
şi (7), art. 239 a/in. (1), (2) şi (5), art. 240 
alter. (1), art, 247/it b), c), d), J) şi A), art. 
248 a/in. (I), art. 248 a/in. (6), art 254 
a/in. (3), (4) şi (5), art. 254 albs. Ç8,)/it. a), 
art. 254 a/in. (9), art. 254 alias (10), art. 
254 a/in. (11), (13). (14), (15). (16), (18) şi 
(i9), art. 257 a/in. (2) şi (3), art. 258 a/in. 
(U. (3). (4). (5).şi (7), art. 262 a/in. (3) /it 
a), b), d), e) şi/), an. 262 a/in. (4), art 284 
a/in. (2), art. 284 alit,. (6), art 289 a/in. 
(6), art. 291, an. 303 a/in. (4), art. 342 
a/in. (4), anexa; 
introduce a/in. (2_I) la art. 9, a/in. (3_I) şi 
(3,]) /a an. 44, a/in, (7_I) şi (7 2) la art. 
44, a/in. (5_I) la art 78, a/in. (12) la art. 
78, alit,. (3) la art. 90, a/in. (2_i) şi (2_2) , 
la art 92, a/in. (2) la art 93, lit. x) şi}j /a 
art. 94 a/in. (2), al/n. (2_i) /a art 96, al/n• 
(4_I) şi (‚4_2,) la ar•t. 96, lit. i) /a art. 111 
alirr. (1), a/in. (2_I) la art. 111, al/n. (4_1) 
In art. 112, a/in. (4) la art. 119, alit,. (4) /a 
art. 123, a/in. (6) şi (7) /a art 138, a/in. 
(4_/) şi (4_2) la art. 140, a/in. (6_I) - ('63,) 
la art. /42, al/n. (7_1) - (7 3) Ia art. 142, 
a/in. (1_I) !a art. 164, /it. c) la an. I71, 
a/in. (53) /a art. 173, a/in. (7) la ar•t. 173, 
a/in. (‚2_I,) şi (2_V la art. 207, a/in. (4) şi 
(5) /a art 227, a/in. (1_I) - (1_3,) la an. 
238, a/in. (1_I) la art 248, a/in. (7) /a art. 
252, a/in. (8)1/a art. 25.4 a/in. (9_I) - (94/ 
Ia art 254, a/in. (10_I) la art. 254, a/in. 
(191)/a art• 254, a/in, (8) la art 258, /it 
d) (a art. 262 at/n. (1), alit. (5) Şi (6) la art. 
262, a/in. (2 1) la art. 284, alin. (8) la art. 
284, a/in. (17) şi (IS) 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), an. 247 /it. 
b_I) şi c_I), art. 248 alit. (3) 

rect fcă art. 4_I a/in. (4) 

prerederile art 9 a/in. (2) , art 101 al/n. 
(2) şi ale art 361 a/in. (3) /it e) şi /it. g) se 
prorogă pănă la 31 decentbrie 2016; 
cupoanele prevănae la art. 27 a/in. (6) nn 
se acor dă pănă Ia 31 decembrie 2016 
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22 modificări grin O.U.G, nr. 94/2014 M. Of. nr. 968/30 dec. 2014 
Ordonan(ă de urgentă pdvind modircarea şi completarea Legii 
eduoa(iei na(ionale nr. 1/2011, precu.m şi modi8carea 
Qrdonantel de urgen(ă a Guvemulul nr. 75/2005 prtvind 
asigurarea calită(ii educa(iei 

23 admisă excep(ie D,C.C. nr. 669/2014 M. Of. nr. 59/23 ian. 2015 
de neconst, prin pecizia nr. 669 din 12 noiembrie 2014 referiloare Ia excep{ia 

de neconslitu(ionalitate a dispozitillor art. 9 alin. (1) şl (2) din 
Legea fnvătămăntului nr. 84/1995, art. 18 alin. (i) şl (2) din 
Legea educatiei natlonala nr. 1/2011, precum şi a dispozitirlor 
art. 61 alin. (3) dln Legea nr. 47/1992 privind organizarea şl 
func(lonarea Curti/ Constltutlonale 

24 modiiicări prin D.C.G. nr. 669/2014 M. Of, nr. 59/23 ian. 2015 
Oecizia nr. 659 din 12 noiembrie 2014 referltoare la excep{ia 
de neconslitu(ionalilate a dispozi(iilor art. 9 Alin. (1) şi (2) din 
Legea invătămantului nr. 84/1995, art. 18 Alin. (1) şl (2) din 
Legea educatiei na(ionale nr. 1/2011, precum şi a dispozi(iilor 
art. 61 alias. (3) din Logea nr. 47/1992 privind organizarea şi 
runctienarea Cur{il Constitutionals 

nrodifrcă art 24 a1/n. (3), art. 31 at/n. (7), 
art 33 a/in. (6), art. 76 alias (I), art 76 
a/in. (2), art 94 a/in. (2) /it d), ar•t. 223 
a/in. (12), art. 300 a/in. (4); 

introduce a/in. (4) to art. 25, alia. (5_!)-
(5 6) /a art. 33, a/in. (7_i) la art. 33, a/in. 
(7 1) şi (72) la art. 168, a/in. ('3j,) /a art. 
2/7, a//ti. (4_l) la an. 300, a/in. (7) Ia art. 
362; 

abt•ogă an. 24 a/in. (3), arT. 33 a/in. (8) şi 
(9) 

an, l8 a/in. (2) teza intăti 

suspendă pentnt 45 rile dispozilfile an. l8 
a/in. (2) tare in/di (ternrenul se implineşte 
la 8 martie 2015) după care operează 
prevederile art. 147 din Coastitryie 

ae modificări pun L. nr. 95/2015 M. Of. nr. 304/5 mai 2015 nrodifrcă art. 96 a/in. (2) lit d) 
Loge privind modigcarea art. 96 din Legea educa(iei nationals 
nr.1/2011 

2$ modificărl pun L. nr. 118/2015 M. Of. nr. 361/26 mai 2015 
Loge privind modlricarea art. 151 din Lagea educatiet 
na)onale nr. 1)2011 

2r modificări pun L. nr. 153/2015 M. Of, nr. 445/22 jun. 2016 
Loge pentru modii"icarea art. 18 din Legea educatiet ra(ionale 
nr. 1/2011 

:a completat prin O;U.G. nr. 41/2015 M. Of. nr. 733/30 sop. 2015 
Ordonan(ă de urgentă pentru modifrcarea şi complatarea unor 
acle normative, precum şi pentru reglementarea unor măsurl 
bugetare 

aprabată cu modificări şi L. nr. 112/2016 M. Of. at. 408/30 mei 2016 
completăd prin 

2e modificări pun L. nr. 6/2016 M. Of. nr. 41/19 an. 2016 
Loge panlru completarea Leg9 educatiei nationale nr. 1/2011 

modifrcă an. 151 

modffrcă art. IS a/in. (2) 

Introduce alin.(1 /) /a art. 286, a/in. (8) /a 
an. 362 

irrtraduce a//n. (1_1) şi (1_2) la art. 12. 
secfianea a /2_I-a ca art. 471- 47_7 /a
tidul 11 capita/u11! 
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3c modlflcărl prin O.U.G. or. 4/2016 M. OL or. 162/10 mar, 2016 
Ordonantă de urgentă prtvind modi6carea şi completarea Legii 
educa¢oi nationate or. 1/2011 

aprobată cu modificări şi L. or, 139/2019 M. Of. or. 592/181u1. 2019 
completăd prin 

31 completat prin L• or. 118/2016 M. Or. or, 419/3 iun. 2016 
Lego pantru comptetarea art. 31 din Legea educatioi nationals 
nr, 1/2011 

3lmodifrcău prin 

33 modificări pun 

3: completat pun 

L. or. 140/2016 M. CL or. 529/14 lut. 2016 
Loge pentru modificarea art. 277 din Legea educafiei nationale 
or. 1/2011 

L. or. 141/2016 M. Of. or. 529/141u1. 2016 
Loge pentnl modificarea şl completarea art. 63 din Legea 
educafiei nationale or. 1/2011 

O.U.G. nr. 69/2016 M. Of. or. 824/19 oct. 2016 
ONonantă de urgontă pentru completarea art. 84 din Legea 
educatiel naponale or. 1/2011 şi a art. 45 din Legea servici8or 
do transport public local or. 92/2007, precum şi penim 
abrogarea art. 15 din Ordonanta Guvernului or. 292013 
privind reglementarea unor măsuri bugetare 

aprcbată cu modi6cări prin L. or. 197/2017 M. Of, or. 778/2 oct. 2017 

3s modlflcări prin O.U.G. or. 81/2016 M. Of. or. 943/23 nov. 2016 
Ordonantă de urgentă privind modificarea şi completarea Legti 

. educajiei naticnale or. 1/2011 
aprobată cu modi8cări şi L. or, 82/2018 M. Of, nr. 299t3 apr. 2018 

complelari prin 

3s modiflcări prin O.U.G. or. 96/2016 M. Of. or. 1009/15 dec. 2016 
Ordonantă de urgentă pentnr modificarea şl completarea unor 
ade normative in domenfile oducafioi,. cercetădi, forrnărtt 
profasionale şi sanătătif 

sr modificări prin O.U.G. nr. 99/2016 M. Of. nr. 1035/22 dec. 2016 
Ordonanjă do urgenjă privind unelo măsuri peniru saladzarea 
personalutui pl8dt din fonduri publics, prorogarea unor 
lermeno, precum şl unele măsuri fiscal-bugetare 

aprobată prin L. or. 152(2017 M, Of. r. 487/27 jun. 2017 

introduce art. 1461; 
abrogă art. 324 /it. c) şi d) 

introduce alin.r B /a art. 31 

nrodifrcă art. 277 

modffică art, 63 alt;. (3); 
introduce a/in. (3 1) /a art 63 

intr•aduce a/in. (3_1) şi (3_3J !a m•l. 84 

nrodifrcă an. 25 alin. (4), art. 32 aria. (5), 
art. 33 alir:. (2), (5), (7) şi (7_I), art. 33 
a//n. (6); 
introduce a/in. (9) /a a7. 12, alit:. (1_1) la 
art. 19, a/in. (5) şi (6) /a art. 25. altn. (6!) 
/a art. 33, art. 33_1. 33_2, lit. e, 1)-e 3) la 
an. 63 a/1n. (1), a/in. (5_I) şi (5_2) la art. 
65, a/in. (6) /a art. 68, a/in. (5)-(7J /a art, 
76, al/n. (4) la art. 90, hr. a_1), b_I) şi c_/) 
/a art. 96 a/in. (2), art. 96_i, art. 96_2, 
all:. (3) la an. 102, a/in. (2_I), (3_I) şi 
(19 2) la art. 254, al/n. (2_I) la art. 257şi 
Iii. 1:) la art. 361 al/n. (3); 
abrogă art. 33 alit. (5_1)-(5_6) 

nrodifrcă art. 49 a/in. (1), (2) şi (4), art. 150 
a/in. (I) şi (6), art. 166 a/in. (2), art. 219 
a/br. (1) /it a), art. 271 a/in. (2), art. 241 
alit. (4), art. 242 a/in. (7), art. 254 a/in. 
(14), art 257 a/in. (2), a:•t. 258 al/n. (1) şi 
'3,), art. 301 a/in. (5), art 340 a/in. (2), art. 
361 a/in. (5)/it b)-d) şi art. 361 a/in. (5); 
introduce a/in. (7) la an. 150, stir:. (/_/) 
la art. 192, a/in. (6) la art. 294 şi art 
340_1; 
abrogă ar•t. 241 a/in. (5) 

Termenele preră ate /a art 361 a/in. (3) /it. 
e) şi g) se prorogă pănă /a data de 1 manta 
2017. 
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complelat O.U.G. or. 2/2017 M. Of. nr. 16/6 Ian. 2017 
Ordonan)a de urgen(ă privind unele rnăsuri fiscal-bugetare. 
precum şi modificarea şi complatarea unor acte normative 

aprobaiă Cu modificărl prin L. nr. 137/2017 M. CL nr. 444t14 fun, 2017 

prin 

39 modificări prin O.U.G. or. 9/2017 M. Or. nr. 79/30 Ian. 2017 
brdonan(ă de urgentă pdvind unele măsuri bugetare In anul 
2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 
completarea unoracte normaflve 

aprcbată Cu modificări şl L. or. 115/2017 M. Of. or. 403/29 mai 2017 
completări prin 

irrn•oduce alit,. (1_q la art. 205 şi al/a. 
(9_/) şf (92,1 Ia art. 223 

arorogă temeaele prevăcute Ia an. 361 
alin. (3) lit. e) şi g) pănă la data de 1 
ianuarie 2018 

40 modificări pun L. nr. 11/2017 M. Of. or. 163/6 mar. 2017 nrodifrcă ar•t. 262 al/n. (4) 
Loge pentru modiricarea alin. (4) al art. 262 din Legea 
educa(iei natienale or. 1/2011 

41 completat prin L. or. 56/2017 , M. Of, nr. 253(12 apr. 2017 . introduce IiGb_I) /a art. 352 alirr.(1) 
Loge pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educatiei ' 
na(ionale or, 1/2011 

42 modificări prin L, or. 70/2017 M. Of, or. 273/19 apr. 2017 introduce alin. (6_I) - (6)) la art, 174; 
Loge pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea abrogă art. 174 a/in. (6) 
educa(iei nationate or. 1(2011 

43 completat prin L. or. 90/2017  M. Of. or. 312/2 mai 2017 introduce al/n. (84) la an, 12 
Legs pentru completarea art: 12 din Legea educa(iei na(ionale 
nr. 1/2011 

44 modificărl prin L. nr. 137/2017 M. Of. or. 444/14 iun. 2017 nrodffrc•ă art. 223 alin. (9_I) 
. Loge pentru aprobarea Ordonan(ei da urgen(ă a Guvemului 

nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscat-bugelare, precum şl 
modificarea şi cempletarea unor acte nomrative 

45 completat prin L. or. 186/2017 M. Of. or. 593/25 (ul. 2017 introduce a/in.(4_1) la art. 61, alin.(2_I) la 
Loge pentru completarea Legli educatiei na(lonale or, 1(2011 ar•L /19, a/in.(6 1) Ia art.222, /it. a_I) Ia 

art. 231 

4e modificări prin L. nr. 197/2017 M. Of. nr. 778/2 oct. 2017 introduce alit. (3/j-('34) Ia art. 84 
Loge privind aprobarea Ordonanjei do urgen(ă a Guvemulu: 
or. 6912016 pentru completarea art. 84 din Legea educatiei 
na(lonale nr. 1/2011 şl a art. 45 din Legea servlGilar de 
transport public local or. 92/2007, precum şl pentru arrrogarea 
art. 15 din Ordonan(a Guvemului or. 29/2013 prvind 
reglementarea unor măsuri bugetare 

47 modificări prin 

48 modificări prin 

L nr. 211/2017 M. Of. or. 885/10 nov. 2017 
Loge pentru modificarea şi completarea art. 111 din Legea 
educatiei na(ionale or. 1/2011 

O.U.G. or. 90/2017 M. Of. or. 973/7 dac. 2017 
Ordanan(ă do urgentă privind unelo măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi complelarea unoracts normative şi prorogarea 
unortemlene 

aprobată Cu completări prin L. or. 80/2018 M. Of. or. 276/28 roar. 2018 

modfflcă art. I l t al/n. (5),-
introduce attn. (5a1) lean. 177 

prorogă pmră fa data de 31 decembrie 
2018 termene/e prerăre+te /a art. 361 alin. 
(3) lit. e) şi g) 
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<a modificări prin 

50 modificări prin 

S 
+ modiiicări prin 

sz modificări prin 

L. nr. 71/2018 M. Of. nr. 245/20 mar. 2018 
Loge pentru modificarea art. 84 ann. (1) şi (4) dln Legea 
educatiei nationale nr. 1t2011 

L. nr. 82/2018 M. Of. nr. 299/3 apr. 2018 
Loge pentru aprobarea Ordanantei de urgenlă a Guvemului 
nr. 81/2016 pdvind rnodificarea şi comptetarea Legii educatiei 
na(lonale nr. 1/2011 

O.U.G. nr. 48/2018 M. Of. nr. 499/18 kin. 2018 
Ordonanjă de urgentă pdvind dreptudle elevtlor şcolariza(i in 
unită(i de invă{ămănt infjintate in procesul de organizare a 
retelei şcolare şl pentru modificarea şl campletarea Legii 
educajiel natlanala nr. 1/2011, precum şl pentru modificarea şi 
completarea Ordonan(ei de urgan(ă a Guvemului nr. 7512005 
privind asigurarea calllătil educatiei 

0,0.0. or. 307/2078 M. Of. or. 579/9 iul. 2018 
Decizia nr. 307 din 8 mei 2018 referitoare la exceptia de 
neconstiiutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (2) şi art. 109 
elin. (3) din Legea nr. 89/1995 pdvind statutul cadrelor militara 
şl ale art. 37 atin. (3) din Legea educa(iei nalionale nr. 1/2011 

sa admisă exceptie D.O.C. or. 307/2018 , M. Of. nr. 579/9 lul. 2018 
de neconst. prin Decizta or, 307 din 8 mai 2018 refedtoare la exceptia de 

neconstiiutionalitate a dispozi{iilor art. 5 alin. (2) şl art. 109 
. alin. (3) din Legea or. 80/1995 privind statutul cadretor mflitare 

şi ale ad. 37 alin: (3) din Legea educa(iel najionale or. 1/2011' 

sa modi6cărl prin L. or. 201/2018 M. Of. or. 661/301u1. 2018 
Loge pentru modi8carea şi completarea unar acte normattve 
5n dameniul educatiei 

mod(jică art. 84 a/in. (!) şi (4) 

nrodi/ică art. 19 atirr. (1_i), art. 25 a/in. 
(4), (5) şi (6), an, 32 a/in. (5), ar•1. 33 a/in. 
(2), (5), (6) şi (7_i). art. 33_i, art. 33_2 
a/in. (1) şi (3), art. 63 a/in. (I) /it. a_1) şi 
e 3), art. 65 a/in. (5_1), an. 68 a/in. (6), 
art. 76 a/in. (5), an. 102 al/rL ('3,/lit a), art. 
254 a/in. (2_I); 
introduce hi, e) fa an. 96 all. (2); 
abrogă art. 33 a/in. (6 I), art. 76 a/in. (6) 
şi (7), art. 90 a/in. (4), art. 96 a/in. (2) /it. 
a_i), b_t) şi c_1), art. 96_i. art. 96_2. art. 
254 a/in. (3_I) şi (!9_2), art 257 a/in. 
(2_I), art. 367 a/in. (3) lit. h) 

nrodffică art. 9 a/in, (2), art. 19 a/in. (3), 
art 6! a/in. (1) şi a/in. (4_/), art. 95 a/in. 
(!) /it, o), art. 13! a/in. (1), art. 193 a/in. 
(5), art. 224 şi pct. 4 din anexă; 

introduce al/n. (3) - (7) la art. 22, art. 
22_/ - 21_4, a/in. (2_i) la art. 61, a/in. 
(1_i) şi (12,) fa art. 129, art. 131_1 şi pct. 
51_I la anexă; 

ahrogă ar•t. 95 a//rr. (1) lit.],) şi pct. 52 din 
anexă 

snspendă pen/ru a perioadă de 45 de the 
art. 37 a/in. (3) (ternrenu/ se lntpllueşte /a 
23 august 2018) după care operează 
pret+ederile art. !47 din Canstitu(ia 

arc 37 a/in. (3) 

nrodrfică art. 9 a/in. (2), (4) ş/ (5), art. 27 
a/in. (1), (3) şi (4), art. 45 a/in. (17), art. 
101 al/n. (2), art. !04 a/in. (2),('3)j4) şi 
(52,),' 
introduce a/in. (4_V /a art 27, al/n. (2_I) 
şi a/in, (7) la art iO4 
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-~ modificări prin O.G. nr. 9/2018 M. Or, nr. 744/28 aug. 2018 
Ordonantă privind modi8carea şi completarea unor acts 
normative in domeniul educe(!si 

modifreă art Pa/in. (2), art 27 alin. (2), 
nit. 99 alin. (1), an. 101 alin. (2), an. 158 
alin. (4) şl (4_I), art. 201 alin. (1) şi (5), 
art. 307 aliu. '2,)/it a), art. 163 a/irr. (10) şi 
art 361 alirr. (3) /it. c); 
introduce al/n. (22)/a art. 9, a/in. (31)/a 
art. 19, al/n. (2_I) la art. 27, alit:. (10) /a 
art. 96, alin. (10) la art. 99, alin. (4_2.) şi 
f4_3,) la art. 158, alin. (1_I) la ar't, 201, lit. 
e_I) la art. 2]6a1/n. (1), a/fn. (7_I) la art. 
263, alin. (S_1) la art. 294,"1 art 294_1 

ss modificări prin O.U.G. nr. 87/2018 M. Of. nr. 833/28 sep. 2018 introdtace alirr. (6_I) /a art. 263; 
Ordonanfă de urgentă privind modificarea şi compistarea Legii ahrogă art. 263 a/br. (7_I) 
educajlei natlonale Hr. 1/2011 

apmbată Cu complstări prin L. nr. 19/2019 M. Of. nr. 28!10 ian. 2019 . 

57 modiflcări prin O,U.G. nr. 96/2018. M. Of, Hr. 963/14 nov. 2018 
Ordonantă de urgenfă privind prorogarea unor tennane, 
precum şl pentru modificarea şl completarea Liner acts 
normative 

aprobată Cu modificărl şi I_, nr. 93/2019 M. Of, nr. 354/8 mal 2019 
complatări prin 

sa modificăd prin 

$s completat prin 

ar modlficări prin 

ai modificări prin 

<< modiicări prin 

L. nr. 289/2018 M. Of. er. 1028/3 dec. 2018 
Legs pantm modificarea art. 11 din Legea educallei na{lonale 
nr.1/2011 

L. nr. 19/2019 M. Of. nr. 28/10 ian. 2019 
Legs pentru aprobaree Ordonan(ei de urgentă a Guvamufui 
nr. 87/2018 pdvind modificarea şi completarea Legtl educa(iel 
nalionale nr. 1/2011 

L. nr. 38/2019 M. Of, nr. 53/21 ian. 2019 
Legs psntru modificarea şi completarea Legii educajisi 
naSionale nr, 1/2011 

L. or, 48/2019 M. Of, nr. 199/13 mar. 2019 
Legs pentru modi0carsa şi completarea Legii educa(iel 
nailonate nr. 1/2011 

L. nr. 56/2019 M. Of. nr. 252/2 apr. 2019 
Legs pentru modificarea Legii educa(lei na(ionale nr. 1/2011 

sa completat prin L. nr. 57/2019 M. Of. nr. 25212 apr. 2019 
Legs pentru completarea Legil educatiei na(wnale Hr. 1/2011 

54 completat prin O.U.G. nr. 23/2019 M. Of. nr. 275/10 apr. 2019 
Ordonanjă de urgentă pentru completarea Legii sducatiei 
nationale nr. 1/2011, fns8luirea Liner dercgări şi prorogarea 
unortennene 

aprebată Cu completări prin L. nr. 230/2019 M, Of. nr. 945/26 nov. 2019 

prorogă termetutt pr•evâatu la art. 361 atin. 
(3) /it, e) pănă la data de 31 decembrie 
2020. 

nmd((fică art 11 

aprahă as completăr/ O. U.G. nr. 87/2018 
,"i introduce alin. (10) la art. 168 

modijică at''. 25 alin. (3) şi art. 82 a1/a. (I); 
introduce alin. 1)/a art. 65 şi a/in. (1 ) 
şi (1_3) (a art. 82 

modi/Ică art. 63 alia. (?), art. 94 alin. (2) 
/it. v) şi art. 216 alin. (2)/it.]); 
introduce al/n. (2_I)-(2_3) fa art. 63 

modifică an. 16 alin. (1) şi (2) şi art. 24 
alin. (1) 

introduce art. 31,1, art 31,1, alin. (2_I) 
la art. 45 şi pct. 29//a anexă 

Introduce art 93_I, a/in. (9) şf (I0) la art. 
112, art. 226_I; 
abrogă art. 253; 
prorogă ternzemd prevăzut la art Pa/in. 
(2_2) pănă la inceputul anului şco/ar 2021-
2022 
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ES modiiicărt prin 

v^- modiFlcări prin 

sr modificări prin 

s^ modi6cări prin 

sB modlflcări prfn 

ra modificări prin 

xe moditicări prin 

L. nr. 87/2019 M. Of, or. 345/6 ma! 2019 
Legs pentru aprobarea Ordcnanlei tle urgentă a Guvemului 
nr. 14/2013 privind modificama şl completarea Legil educatiet 
nalionale or, 1l2011 

L. or. 102/2019 M. Of. nr. 363/10 mal 2019 
Legs pentru modiflcarea şi completarea Legii educa(iei 
nationale or. 1/2011 

L. nr. 103/2019 ~ M. Of. or. 371/13 ma12019 
Legs pentru modlficarea şi completarea Legii educatiei 
nationals or. 112011 

L. or. 104/2019 M. Of. nr. 392/20 ma! 2019 
Legs pentm modi0carea şi completarea art. 223 din Legea 
eduoatiei nalionale or. 1/2011 

L.,nr. 712/2019 fyl. Of or 460/7 iun. 2019 

modlfrcă an. 263 a/in. (10) 

nrodrfică an. 99 alin. (1); 
introduce alit:. (3_7) - (3_3) /a art. 99 

modifrcă an. 105 alin. (2) I7t. e) şi k); 
introduce a/in. (4) la ar!. 105 şi alin. (2 I) 
la an. 123 

tnodtftcă art. 223 aim . (2) ,ti a/in. (7) /1t.b); 
introduce /it. d) /a art. 223 alin. (6) Si alin. 

(14) - (76) la art. 223 

nrodiftcă art. rtnicpc!. I din O.U.G. ar. 
Legs pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvemului /6/2014 
nr. 16/2014 privind modi0carea şl completarea Legil educa¢el 
nationals or. 1/2011 

L. or. 114/2019 M. Or. or. 469/10 iun. 2019' 
Legs pentru modiflcarea art. 262 alto. (4) din Legea educatiel 
nallonale nr. 1/2011 

L. nr.139/2019  M. Of: . 592118 iu6 2019 
Legs pentm aprebarea Ordonanlei de urgenlă a Guvemulut 
nr. 4/2016 privind modificarea şi complelarea Legil educatiei 
naSionate nr. 1/2011 

nrodrfică art. 262 alin. (4) 

tuodfcă art. 146 I; 
introduce art. I46_2 

rz admisďexceplle D.C.OLLnr. 657/2019  M. Of. or. 882/1 nov. 2019 .sintagnra 'Pe bază de abonanrent ", 
cnprinsă in art. 84 a1in.(3) de neconst prin Dacizia nr. 657 din 17 octombrie 2019 referBoare la ex~ptia 

de neconsOtutlonalitate a sintagmet ̂ pe baza de abonament", 
cuprinsă in art. 84 atm . (3) din Legea educatiei nationale 
nc1/2011 

~ completat prin O.U.G. or. 68/2019 M. Of. or. 898/6 nov.2019 
Ordonantă de urgenlă privind stabîlirea unor rnăsuri la nivelul 
administra4iei publics centrals şi pentru modiflcarea şi 
comptetarea unor acts normative 

introduce art. 99 1 

In cuprinsul aclelor nonnative in vigoare următoarele denurnld şl sintagme se inloculesc după cum urmează: a) 
"Ministerui Economiel", "Ministeml Energ'et", "Ministerul penlru Mediul de Atacad, Comert şi Antreprenorial", 
"MEnisterul Turlsmulul" cu "Mlnlsteml Economlei, Energiei şl Mediulul de Afaced"; b) "Mintsterul Tmnsporturilor" şi 
"Ministeml comunicalillor şi Socletătll Infoanationale" cu'Ministerut Transponurilor, Infrastrucfuru şl 
Comunicatiilor"; c) "Ministeml Metliului", "Ministeru! Apelor şi Pădurilor" Cu ̀ Minicteml Madiului, Apelor şi 
Pădurilof ; d) "Ministerul Dezvoltăril Regionalo şi Administratiel Publlce" şl "Instltutul National tle Adminlstratle" cu 
"Ministeml Lucrărilor Publics, Dezvollării şl Administratiei"; e)'Mlnisterul Educatiei Na{ionale', "Ministeml 
Cercetării şi Inovării cu "Ministeml Educatiei şi Cercetării";1) "Ministeml Cultudi şl Identităpi Natlonale" Cu 
"Ministerul Culturil"; g) "Ministerul Iduncii şl Justitiet Socdale" cu'Mlnisteml Munch şi Protectiel Socials"; h) 
"Ministerul Romănilor de Pretutindent" cu'Depadamentul penlm Romănii de Pretutindeni"; i) "Ministeml pentru 
Relalia cu Padamentul' cu "Departamentul pentru relatia cu Padamantul' Bali, dupa caz, cu "Depanamentul 
pentru relalia cu Moldova"; j) de la data intrădi in vigoare a holărărit Guvernului privind organizarea şi func(lonarea 
Cenlrului National de Poldici şi Evaluare, in c:updnsul actelor normative in vigoare, următoarele expresti şi 
denumlri se inloculesc după cum urmează: sintagma "Instilutul de Ştlinte ale Educatiei' Cu sintagma "Central 
National de Politic! şl Evaluare" şi sintagma "Centrul Na¢onal pentru Evaluare şi Examinare` Cu sintagma "Central 
National tle Politic! şi Evaluare in Educatie'; 
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re mddificări prin L. nr. 221/2019 M. Of. nr. 929/19 nov. 2019 
Loge pentru modirrcarea şi completarea Legil etlucat~el 
nationale nr. 1/2011 

;a modiffcări pin O.U.G. nr. 79/2019 M. Of. nr. 1032123 dec. 2019 
Ordonantă de urgen(ă pdvind unele măsuri in domeniul 
educatiei şi pentru prorogarea unor termene 

75 completat prin O.U.G. nr. 84/2019 M. Of. nr. 1050130 dec. 2019 
Ordonantă de urgentă pentru complelarea art. 201 din Legea 
aducatiei nationale nr. 1/2011 

r, mddificări pin L. nr. 260/2019 M. Of. nr. 1051/30 dec. 2019 
Legs pentru modificarea şi completarea Legii educa(iei 
natîonale nr_ 1/2011 

,re eompletat pin O.U.G. nr. 3/2020 M. Of. nr. 36/20 lan. 2020 
Ordonantă de urgen(ă pentru completarea art. 284 din Legea 
educatiei nationale nr. 1/2011 

Te modificări pin O.U.G. nr. 15/2020 M. Of. nr. 103/11 feb. 2020 
Ordonanlă de urgeniă pentru modificarea Legii educaSiel 
natlonale nr. 112011 

to reclificare 

R'cOTIFICARE 
M. Of. nr. 109/12 feb. 2020 

modifrcă art. 66 all;,. (1), art. 105 a/in. (S); 
introduce a/in. (1 1)/a art. 7, a/in. (4) la 
apt. 16 şi an. 561; completeaeă anexa 

prorogă termenele prevăaute to arc 361 
a/in. (3) /it. b), c) şi d) 

introduce aim . (1_2) Ia art. 201 

modfică art. 234 a/in. (4) şi art. 280 a/in. 
(1). (3). (4), (5), (7) şi (8N 
introduce alb;. (4_I) şf (4_2) la art. 234 şi 
alin. (3_i) la art 280 

introduce Olin. (I_1) - (1_4) la art. 284 

modifrcă an. 84 a/in. (3) şi (3_i); 
abrrogă art. 84 aim. (3_2), (3_3) şi (3 4) 

recd,jică an. 84 al/n. (3) şi alirr. (3_i) 
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