
ROAiĂN1A 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Doamnei Secretar General Silvia Claudia MIHALCEA 

Stimată Doamnă Secretar General, 

Urmare adreselor Dumneavoastră nr.Plx126/01.04.2020 şi 

nr.PIx136/01.04.2020, vă transmitem, alăturat, avizul Consiliului 
Legislativ referitor la: 

-propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
art.70 şi art.94 alin.(2) din Legea educaiiei naţionale nr.1/2011; 

-propunerea legislativă pentru completarea articolului 42 
din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputafilor şi al senatorilor 
republicată hi Monitorul Oficial nr.49 din 22 ianuarie 2016. 

În vederea facilitării analizei juridice a proiectului, vă înaintăm, 

totodată, fişele actelor nonnative incidente reglementărilor propuse, Cu 

toate intervenliile Iegislative suferite, astfel cum rezultă din eviden(a 
legislativă a Consiliului Legislativ. 

Cu deosebită consideraţie, 

Bucureşti 

Nr.AI33/13.04.2020 
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V 

RObL1NfA 

AVIZ
referitor la propunerea legislativă privind modificarea şi 

compietarea art.70 şi art.94 alin.(2) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 

Analizând propunerea Iegislativă privind modificarea şi 
completarea art.70 şi art.94 alin,(2) din Legea educaţiei naţionale 
nr,1/2011, transmisă de Secretarul General al Camerci Deputaţilor cu 
adresa nr.Plx126/01.04.2020 şi înregistrată la Consiliul Legislativ Cu 

nr.D325/02.04.2020, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

În temeiul art.2 alin 1 lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şj art.46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil propunerea Iegislativă, cu următoarele 
observaţii şi propuneri : 

1. Prezenta propunere legislativă vizează completareă art.70 şi a 
art.94 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modifcările 
şi completările ulterioare. 

Potrivit Expunerii de motive, prin amendamentele promovate se 
doreşte instituirea obligaţiei Ministerului Educaţiei şi Cercetării de a 
asigura elevilor care îndeplinesc condiţia pentru a primi bursă socială, 
precum şi cadrelor didactice dispozitive— laptop sau tabletă—conectate 
la internet care pot fi utilizate şi de acasă, astfel încât procesul 
educaţional să se poată desfăşura şi online. 

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

2. Semnalăm că o altă propunere legislativă, care are ca object 
intervenţii asupra aceluiaşi act normativ, a fost transmisă spre avizare 
Consiliului Legislativ (Dosar nr.324/2020) de către Secretarul General 
al Camerei Deputaţilor, at adresa nr.P1x124 din 01.04.2020, proiect 
care se află în curs de avizare. 

Pentru sistematizarea legislaţiej 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 ft 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 
func(ionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

4. Penn respectarea normelor de tehnică legislativă în ceea ce 
priveşte modalitatea de redactare a actelor normative modiBcatoare, dar 
şi pentru exprimarea corectă a naturii intervenţiilor legislative 
preconizate, este necesar ca întregul proiect să fie reformulat, după cum 
urmează: 

„Lege pentru completarea Legii educa(iei naţionale nr.1/2011 
Parlamentul României adoptă prezenta lege 

Articol unic. -Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, Cu 

modificările şi completările ulterioare, se completează după cum 
urmează: 

1. După alineatul (2) al articolului 70 se introduce un nou alineat, 
alin.(21), cu următorul cuprins: 

„(2') Ministerul Educaţiei şi Cercetării asigură elevilor şi 
profesorilor infrastructura necesară.... ". 

2. La articotu194 alineatul (2), după litera y) se introduce o nouă 
literă, lit.z), cu următorul cuprins:" 

„z) asigură fiecărui cadru didactic şi fiecărui elev care are dreptul 
la bursă de ajutor social in dispozitiv — laptop sau tabletă -, conectat Ia 
internet... "." 

Precizăm faptul că in textul prevăzut pentru art.94 alin.(2) lit.z), 
pentru fluenţa exprimării, a fost înlocuită menţiunea „a unui dispozitiv 
de tip laptop sau tabletă, conectat" cu formularea „un dispozitiv — 
laptop sau tablctă -, conectat". 

. De asemenea, men(ionăm că expresia „oreior de la clasă" nu este 
uzitată în actul normativ de bază, terminologia consacrată Bind „orelor 
de predare" sau „orele de curs". În vederea asigurării unităţii 

terminologice este necesară revederea şi reformularea corespunzătoare 

a normei. 
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EVENIMENTE SUFERITE do actin... 

L.. nr. 1/2011 M. Of. nr. 18/10 ian.2011 

Legea educajlei na{ionale 
Ti, perioada 2019.2021 nu se apllcă prevederlle art. 8. (O.U.G. nr. 114/2018- M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) 

+p(orot~igâhâpnn'~O'~nr:312Q11' ~`. „WO  :18/101en
Decret pentru promulgarea Legii educa(iei na)ionale 

=trio~€fiâăj~prin~sL~n~=.1861201I~ ~" ;, MO nr:709/7oot 2011_';_' 
Loge pentru modiricarea şi completarea Legil educa(iei 
na(lonala nr. 1/2011 

Legs privind apmbarea Ordonan(ei de urgen{ă a Guvemulul 
nr. 80/2010 pentru completaraa art. 11 din Ordonan(a de 
urgeniă a Guvemului nr. 37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri rrnanciare in domeniui bugetar 

ntodifrcă art.. 2471ftn, art. 250 lit. h); 
introduce lit. d_1) la an. 247 

prorogă termenn/ de la art. 361 alin. (3) /it 
g) pănă la / ianuarie 2013; 
pănă 1a 31 dec. 2012 nn se acordă 
cupoanele soc/ale prevăzute /a art, 27 al/tr. 
(6): 
pănă la Inceptrtul anubrl şcolar 2012-2013 

nag se acordă finanlarea de bază prevăaută 
la art. 101 al/n. (2) 

< odifică' nn,  'O:U:G'n "121/2012+ _C MF;Ori nr.`372/31'măl 2o12 i2 modlfrcă art. 252 aiin. (1) şi (2), art. 253. 
Ordonaniă de urgentă privind modiricarea şi completarea Legii art 254 alias (11), (13), (16), (17) şi (19); 
educa{iei na(ionale nr. 1/2011 introduce aiin. (3) la art. 63, alts. (4_I) la 

art. 158, aiin. (5) la art, 160, al/ti. ('1_I,) la 
art. 162, a/in. (9_I) la art. 193, aiin. (11) /a 
art. 193, aiin. (5,) ş/ (6) /a art. 252, art. 
254_I , a/ht. (9) /a an. 255, a/in. (4_1) la 
art. 285, aiin. ('6)/a art 289 

sjriotllAcăNpdn~.L~nir3~18712012>^:~ .;M:Ofinr::757/12'nov 2012~°~_ 
Legs pentru punerea in aplicare a Legii fir. 286/2009 privind 

• Codul penal 

(v. Decizia LC.C.J. fir. 4/2014-M.Of. fir. 434/131un.2014) 

emodlAcănPiln«-:';O: 6r  pr 8412012  `+',=M(Of'nr:'845h13`dec 2012* .' 
Ordonaniă de urgeniă privind stabilirea salari;ior personaiului 
din sectorul bugetar in anti! 2013, prorogarea unor termene 
din acie normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

aprobată prin L nr. 35f2014 M. Of. nr. 255/8 apr. 2014 

7 modlAcăd;ppn ;.:Ot1J:G°nr.9212012x'.'-°'-; MSo '864/19`dec; 2012
Ordonaniă de urgen(ă pdvind luarea unor măsuri in damoniul 
invăjămăntului şi carcetării, precum şi in ceea ce priveşte 
plata sumator prevăzute in hotărări judecătoreşG devenila 
ezecutodi in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 

la data de 1 jebruarie 2014, mod fcă art 
112 a/in. (6), art 120 aiin, (2); 
introduce aiin. (7) şi (8) la art. 112; 
abrogăart, 201 aiin. (3) 

pro rogă termenul prevăzut la art 361 alin. 
(3) /it g) pănă la data de 1 ianuarie 2014 

nodifrcă art 66, art 85 aiin. (2), art 104 
aiin. (2), art 105 alias. (2) partea 
introdnctivă, art. Ill aiin. (6), art 167 
aiin. (2), an. 172 al/n. (1) lit. a), art. 236 
aiin. (2), an. 284 aiin. (2), art 288 a/in. 
(I), anexa; 
introduce al/n. ('3_I) /a an. 211, /it. b I) 
la art. 247, /it. c_1) la art. 247, aiin. (6) şi 

(7) fa art 284, atin. (7) la art: 289; 
abrogă art 172 alfn. (4), an. 215, ăn. 289 

aiin. (2) şi (4), art 301 aiin. (5) lit. b); 
prorogă prowderile art 9 aiin. (2), art. 
101 aiin. (2). an. 27 aiin. (6) şi art. 361 
a/in. (3) /it e,) pănă la data de 31 
decembrie 2013 
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8'rnoiii6câniprim ,:;_O:U:G Or`Â14i2'Oi3 ~ 1•M.Of nr:-133(]3 mar.24'13; ~.,~' nmdff+că art. 263 alfrr. (10), anexa; 
Ortlonarntă do urgen(ă privind modi8carea şi completarea Legii introduce 0/in. (/0_I) la art. 263 
educatiai nationale nr. 1/2011 

aprobată cu modincărl prin L. nr. 87/2019 M. Of. nr. 345/6 ma! 2019 

9 i`'Iti2itfiă)•}"pn»v:~'Ltin'r-':62120131  -,M O(n 160/26man.2013 ^-„-nrodifică art. 96albc(2) 
Loge penlru modificarea alin. (3) al an. 96 din Legea educatiei 
na(ionale nr. 1/2011 

..._ >.. .~,._ ._. _.T. f. 1e'oompŢete~rfn R-.L`~nc~206t2013+,`' ,~ - ~~~ M: Of: nr::443/,41uI, 2019 . v _s.,._ . 
Loge pentnr completarea art. 112 din Legea educa(iel • 

, nationale nr.1/2011 

introduce alin. ('6_i,) la art. 112 

+atlrimf'să'e~Pjle.D:GiCnr:397/20,13 --~'M:Ofznyr663/29ocC.20131-':',~ art. 184a1iu.(7)giart.289atin.(7) ~etneC0n5L pnn. "! Dacizia nr. 397 din 1 octombde 2013 referitoare la exceptia de . 
neconsiitutlonailtate a disport(illor art. 284 aSln. (7) şi art. 289 
atm . (7) din Legea oducatiai na(ionale nr. 1/2011 

+2'mr od'(~ică'dEpr(m`-~,~, D',,,~nnr~;"397(2D13 ~ ~;M~ OE nr'663/2Q ocL  2013'̂ " 
Decizia sir. 397 din 1 octombrie 2013 referitoare la exceptia do 
neconstilutionalitale a dispozijiilor art. 284 alln. (7) şi art. 289 
alin. (7) din Legea educa(iai na(ionale nr, 1/2011 

+a•iiod'rfidşH~ptin~,:,~-̀O LI:GvnL~s];~7%2013  ~ M:.Ot+;~l'rî~848/3D dec' 2013y _~: ̀  
Omonantă de urgentă pdvind modificarea şi completarea Leglt 
educatlei na(ionale nr. 1/2011 şl penlru luarea unor măsuri In 
dameniul tnvă(ămăntului . 

++iiladitfcâJ nn, L:'ntr:iy112414 `~~ ~~  cc M~ Of-:nr.24113 ian 2414-' -; 
Loge pentru modt8carea art. 105 alin. (2) Ii!.!) din Legea 
educa(tel nationate nr. 1/2011 

+aasŢtn(`s~~cep~le ~DiG;E~,nr106/20d4y `:.; M:Of~'nrs238/3-apr 2014 -~: 
de,necOnşţy.~n~t Decizia nr. 108 din 27 februarie 2014 referiloare la exceptia de 

neconstltutionalitate a prevederilor art. 253 alln. (1) III, a) şi b) 
din Legea educa(iei na{lonale nr. 1/2011 

suspendă, pa a pertoadă de 45 de zfle, 
prevederile art. 284 alin. (7) şi art. 289 
afin. (7); 

fez nenul se iaplineştela 13 dec. 2013, 
după care opereacă prevede;ile a•t. 147 
alfn. (1) din Cons(italie 

modfjică art. 16 alin. (1) şi (2), art. 23, art. 
24 a/ia. (1), art. 31 al/n. (3), art. 32 al/n. 
(3), art 33 alin. (5) şi (6), art. 63 alin. (1) 
/it c), d), e) şi j), art 74 alin. (5), art 75 
a//n. (2), art. 76a/fa. (2) lit b), an, 76a/in. 
(4), art 84 afin, (1) şi (2), art. 85 alin. (2), 
art. 102 alin. (2), art. 105 alin. (2), art 
111 alfn. (4), art. 136 afin. (1), art. 160 
a11n. (iL (2) şi (3), art 193 afin. (7) şi (9), 
art, 197 /it. b), art 205 afin. (2), art. 206 
alit;: (2), art 221 afin. (2), art. 253, art. 
285 alin. (4), art. 296 a16;. (2), art 361 
afin. (3) /it b), a) şi d); 
introduce alin. (9_I) - (‚9_3,) la art 44, 
afin. (3_I,) is art 71, afin. (5_I) - (5_4) la 
art. 104, /it. /,)/a art 105 a//n. (2), atin. (7) 
la an. 112, of/n. (7)/a art. 184, a/in. (7) la 
art. 289, afin. (3_I) la at. 301; 
abrogă art. 30 afin. (3), art. 115 alin.(1) /it 
b), art 132 afin. (5), art. 160 alin. (4), art. 
193 al/n. (70) 

n;odffică art. 105 alin. (2,1/It.]) 

art. 253 alin. (I) /it, a) şi b) 
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+a rcnoGtficări~prin ."=."=~p,C;.0 mt~10612014+~'   : M: Of:nr: 236/3 apr 2014
Oecizia nr. 106 din 27 februarie 2014 roferitoare la excep(ia de 
neconsiitu(ionalitato a prevededlar art. 253 alin. (1} Iit aj şi hj 
din Legea educa(lel na{ionale nr. 1/2011 

rT~d`ditioări~prinf.a;Ln-,:3&(241~~•~ '•,~M:Of~nr:255/6{âpr2014 "'_ 
Lege peniru aprobarea Ordonan(ei de urgen(ă a Guvemutui ' 
nr. 04/2012 pdvind stabllirea salarillor personalului din seclomi 
bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acta 
normative, precum şl unelo măsud rrscal-bugetare 

suspendă pentru a perioadă de 45 zile 
dlspazlfii(e art. 253 al/n. (1) (ft. a) şi 
b)(rernternrl se fnrplineşte [a 18 mai 2014) 
după care operează dispozi(iile an. 147 
alin. (1) din Constine(ie 

i aprabă Q.U.C. nr. 84/1012 

âdlH'căriipdrt O[uiG: nr:16/20142 ;^ Mi Of nr: 266/•10 apr 2014,.. _ mod fcă an. 253; 
Ordonan(ă de urgen(ă pivind modificarea şi compietarea Log fă inn•oduce pet. 60 Ta anexă 
educa(iol najionale nr. 1/2011 

aprobală cu modificăd grin L. nr. 112/2019 M. Of. nr. 460/7 fun. 2019 
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4 

ts motlfffc~d}prjn,~~.~OTWOt'nr,;49/2D14 '~ M;:OEinr~;486130,iun 2014};; 
Ordonan(ă de urgen(ă privind instituirea unor masuri in 
domeniul educasiel, cereslăril ştiin(ifice şi pentm modificarea 
unor acts normative 

2o'jctiff 
RECTIFICARE 

M.'.O .  662/9 es p;201,.4 

âfficăfljpnn-  O:IJ:~Friri63/2614', ti MYOfff~`:9251,i8deb'2D14": 
Ordonanjă de urgenfă privind salarizarea personatulul plătit 
din fonduri publice in anu12015, precum şi ails măsuri in 
damenlul cheltulelllor pubilce 

apmbată cu modificări şl L. nr: 71/2015 M. Cf. nr. 233/6 apr. 2015 
completăd prin 

madiftcă art. 23 alit,. (1) /it c) pct. (ii), an. 
30 a/in. (2), art. 44 a/in. (7), ait. 44 a/in. 
(8), an. Slat/n. (4), art 88, art. 89, art. 90 
a/in. (2), ar•t. 92 attn. (1), art. 94 a/in. (2) 
lit,n, art. 95 a/in. (1) fit, in), art. 96 a/in. 
(2,, art. 96 a/in. (3) şi (4), art. 96 a/in. (8), 
art. 101 a/in. (2), an. 106, an. 112 a/in. 
(4), art. 112 a/in. (6), art. 114, art.122 
alit!. (3), art. 129 a/in. (1), art. 140 a/in. 
(4). art. 173 a/in. (1) şi (2), an. 211 at/n. 
(6), art. 213 a/in. (4) şi (7), art. 214 a/in. 
(2), an. 227 a/in. (I) /it a), art 127 a/in. 
(3), art. 236 a/in. (I) /it b) şi c), an. 236 
a/in. (2), art. 238 a/in. (1), an. 238 a/tn. (6) 
şi (7). art. 239 albs, (1), (2) şi (5), art. 240 
a/in. (1), art 247 /it, b), c). d), j) şi /t), art. 
248 a/in. (1), art. 248 a/in. (6), an. 254 
a/in. (3), (4) şi (5), art. 254 al/n. (8) lit a), 
art. 254 a/in. (9), art. 254 a/in. (10), art. 
254 a/in. (11), (l3), (74), (15), (16), (18) şi 
(19), art. 257 a/in. (2)$ (3), art 258 a/in. 
(1), (31, (4), (5) şi (7), art. 262 a/in. (3) tit. 
a), 4), d), e) şi j), art. 262 a/in. (4), art 284 
a/in. (2), art 284 a/in. (6), art. 289 a/in. 
(6), art. 291, art 303 a/in, (4), art. 342 
a/in. (4), anexa; 
introduce al/n. (2_i) 1a art 9, alit! (3_I,) şr 
(3_2) la art. 44, a/in.(7 1) şi (7_2,) /a art. 
44, a/in. (5_I) la art 78, a/in. (12) la art 
78, a/in. (3) /a art. 90, a/in. (2_I) şi ('22.) 
la art. 92, a/in. (2) la art, 93, (it. x) şi y) la 
art. 94 a/in. (2), a/in. (2_I) /a an. 96, alit,. 
(4_I) şi (4_2) la arr. 96. /it. i) la art 111 
a/in. (1), a/in. (2_1) /a art. i/1, alb,. (4_i) 
/a art. 112, a/in. (4) la art. 119, a/in. (4) la 
art. 122, a/in. (6) şi (7) la art 138, a/in. 
(4_I) şi (4 2) Ia art. t 40, a/in. (6_1) - ('6_3,) 
to art. 142, a/in. (7_/) - (7_3,) (a art 141, 
a/in. (1_I) la art. 164, /it. c) la arc 171, 
a/in. (5_I) la art 173, a/in. (7) /a art 173, 
a/in. (2_i) şi ('2_7) la art. 207, a/in. (4) şi 
(5) la art 227, a/in. (7_1) - (1_3) la an. 
238, a/in. (11)/a art. 248, a/in. (7) to art 
152, a/in. (8) la art 254, a/in. ('91) - (9_4) 
1a art 254, a/in. (10_i) la art 254, alit,. 
(19_I) la art. 254, a/in. (‚69/a art. 258, /it 
4)/a an. 262 a/in. (I), a/in. (5) şi (6) la art. 
262, a/in, (2_1) la art 284, a/in. (8) la an. 
284, a/in. (17) şi (18) la an. 304, a/in. (5) 
la art. 341, a/in. (2) şi (3) /a art. 352, 
abragă art. 96 a/in. (7) /it. e), art. 247 /it, 
b_I) şi c_1), art. 248 alit!. (3) 

rectiftcă art. 4_I a/in. (4) 

prevederile art. 9 a/in. (2) , art. 101 a/in. 
(2) şi ate art 361 a/in. (3) /it e) şi /it g) se 
prarogă pănă !a 31 decentbrie 2016; 
cupoanele prevăzute la art. 27 a/in. (6) an 
se acardă pănă la 3/ decentbrie 2016 
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O:U;G• -nr.94/2014r•`:.>,. t~, Of?;nr.~.968130`deo: 201Ă~"~ , , 
Ordonan(ă de urgeniă pdvind nlodificarea şi complelarea Legii 
educaliel najfonala it. 112011, precum şi modiricarea 
Ordonan(ei de urgenlă a Guvemulut nr. 75/2005 puvind 
asigumrea calită(il educa(iei 

~dmi's_ăs`cap,ţe D;C;G(nrr669/2014 ? :M:Of:`nr.59/2319n 2015`?;•` 
{te.rlBCGnsL*  pdn ; Decizia nr. 669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la exceplia 

de neccnstltullonalitate a dispozi(illor art. 9 alin. (1) şl (2) din 
Legea invă(ămăntutui nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) şl (2) din 
Legea educaliei na{ionale it. 112011, pracum şi a dispozi(iilor 
art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi 
func(lonarea Ourlii Constitutionale 

za;modtficăritpdn>-=`D.CiElnra669/2014~ MfOf; nr59123Ian2015'Ý- `
Decizia nr. 669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excep(ia 
da neconstiW(ionalitate a dispoziliilor art. 9 alln. (1) şi (2) din 
Legea invălămăntulul nn8411995, art, 18 alin. (1) şl (2) din 
Legea educaliei nalionale nr. 1/2011, precum şl a dispoziliilor 
art. 61 alin. (3) din Legea nr. 4711992 privind organizarea şi 
func(lonarea Cur(il Constitulionale 

7PoclţftcflLn~ktLrir95/2015 ',' hJşOFnr 304/5°ma12015.' 
Legs pdvind modificarea art. 96 din Legea educa(lei nalonale 
nr. 1/2011 

as [r'ifitllfii'~iil

mad/frcă art. 24 al/rt. (3), art. 3l a/in. (7), 
art. 33 a/in. (6), art 76 a/in. (/), art 76 
a/in. (2), art 94 alit. (2) /it. d), art 223 
a/in. (12), art. 300 aftn. (4); 

introduce a/in. (4) la art. 25, a1/n. (5_/)-
(5 6) /a art. 33, a/in. (71)/a art. 33, a/in. 
(7_1) şi (72,) la art. 168, a/in. (3 /)1a art 
217, a/in. (4_1) la art 300, a/in. (7)1a art 
361; 

abragă art 24 din. (2), art. 33 a/in. (8) şi 
(9) 

art 18 alirt (2) te:a fntăti 

suspendă pentru 45 rile disporijiile art. 18 
al/n. (2) tern intăi (termemrl se imp/ineşte 
la 8 nrartie 2015) dnpă care opereară 
prevederile an. /47 din Constitnjie 

modtJică art. 96 aitn. (2) lit4) 

np L'nri: (,18120  Lie: r . â Mi Of'nrtz361(26,ma12p~5r'r?> v; nrodtfrcă art. 15/ 
Legs pdvind modlfcarea art. 151 din Legea educa(lel 
nalionala nr. 1/2011 

vit3âdlficăiitpdn?x'Lsnr'},153/20451,'-s . .r•.M Of3nrv445/22~ru 0157 2:§nrodtfică art l8alin.(2) 
Lege penlnr modificarea art. 18 din Legea educaliei na{ionate 
nr. 1/2011 

aacpmplelâfipdn``r_.O+'t :U'tG:=nr.`41f2015 M:Of 733/30.sep 2015 -.--:. bvtroduce a1in.(1_I) la art. 286, a/in. (8)1a 
Ordonan(ă de urgen(ă pentru modifrcarea şl completarea liner art, 362 
acts nonnative, precurn şi pentru reglementarea unormăsuu 
bugetare 

aprobată cu modi5cări şi L. nr. 112/2016 M. Of. nr. 408130 mai 2016 
completău pun 

za mddlficăflfpryl~'~G~ n'r: 6/2016 ~,,;~ ?t:) ,t1v: Ofr,nr..41/191an 2015 n_ ~ ;''_~ introduce a/in. (1 I) şi (1_V la art. 12, 
Legs pentru cornpletarea Legii educaliel nalionale nr. 1/2011 sec(iunea a 12/-a at art. 47/- 47_i /a 

ift/ulll cap/to/id/1 
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ao'mdd(ficăh;prin:~:.-p`TUtG nr 4j2016f~ :; MOF~nr.~,182/10'mar 2D76.`,~~,:, introduce art 146_i ; 
Ordonantă tle urgentă privind modificarea şi comple(area Legii abr•ogă art. 324 lit c) şi d) 
educatiei nationale nr. 1/2011 . 

apmbată cu modificări şl L ar.139/2019 M. Or. m. 592/181u1. 2019 
completări prin 

s+'ooînplete  pun . 4-n N6120~67'•F '- - ' Mt Of n, r,'419/3lirn 2016 A*, introduce alin.(2_1) la art, 3/ 
Lego pentru completarea art 31 din Legea eduratiei nationals 
nr. 112011 

az'm~'cădipriri Tt°:y1.40/2016%.'` ..<: M-;•Of: hrf 529/14 iul. 2016 rrr'^ nrodifrcă an. 277 
Legs pentru modi0carea art. 277 din Legea educatiei na(ionale 
nr. 1/2011 

~4rodtHcăn'pnnt Lsr CF147/2016: • M: Of: nrt529114`lul 2066', nrodfJică art. 63 al/n. (3); 
Legs pentnr modiflcarea şl completarea art. 63 din Legea introduce a/in. (3_I) la art 63 
educaliei natlenale nr.1/2011 

5a completât`prirlr O:U:G: n'r> B9l201fi~ ' ' ,WOEnr: 824/19 ock 2016 "i introduce alit (3_I) şi (3_3) /a art. 84 
Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 54 din Legea 
educa{iei nationale or. 1/2011 şl a art. 45 din Legea serviciifor 
de transport public local nr. 92/2007, procure şi pentru 
abrogarea art. 15 din Ordonania Guvernului or. 29(2013 
privind reglomentarea Door măsuri bugetare 

aprobată cu modigcări prin L. nr. 197/2017 M. Or, or. 77812 oct 2017 

~liiotl(ff" r~;prin ~=CitU'iG;~dr~81t20~6t-„~- _" M;'OFsnr3943/23nov.2016=r~."<- 
Ordonantă de urgentă privind medi0carea şi completarea Legii 
educa{lei natlonale or. 1/2011 

apmbată cu modificări şl L. nr. 82/2018 M, Or. Hr. 299/3 apr. 2018 
comptelăd prin ' 

as FinadifFcBdî~'nn~.O:IJ.Gnr..96/20i6r ;'~M~OF.nc~10D9/15.d'ec:2016;_,_, 
Ordonantă de urgentă pentru modiricarea şi complotaroa unor 
acts normative in domeniile educatiei, cercetării, formării 
profesionafo şi sănătătil 

arjnodfiicâdpdn c 07U:G nr99/Z016 Ve ;;M O( r1035/22de 016y;.- % 
Ortlonantă de urgentă privind unele măsud pentru saladzarea 
personalului plătit din fonduri publics, prorogarea Door 
tenaene, precum şl unele măsun riscal-bugetare 

apmbată pdn L. nr. 152/2017 M. Or. or. 487/271un.2017 

modifrcă art 25 din. (4), art. 32 al/n. (5), 
art 33 a/in. (2), (5), (7) şi (7_I), art 33 
a/in. (6); 
introduce a/in. (9) la art 12, a/in. (1 _IJ /a 
art. 19, a/in. (5) şi (6) la art. 25, a/in. (6_I) 
!a art. 33, art. 33_I, 33]. lit e_1)-e_3)  is 
art. 63 a/in. (1), a/in. (5_I) şi ('5_V fa art. 
65, a/in. (6)/a art 68, a/in. (5)-(7J la art 
76, din. (4) la art. 90, /it a!), b_I) şi c_1) 
!a art 96 a/in. (2), art 96_I, art 96_2, 
a/irr. (3) la ar!. 102, al/n. (1_I), (3_I) şi 

(792)/a ar•t. 254, din. (21)/a art. 257 şi 

/it b) 1a art 361 alur. (3); 
abrogă art 33 a//n. (5/)-(56) 

nrodifică art. 49 a/in. (1), (2) şi (4), art. 150 
a/in. (1) şi (6), art. 166 a/in. (2), art. 219 
al/n. (I) /it a), art 221 a/in. (2), art. 241 
a/in. (4), art. 242 a/in. (I), art 254 a/in. 
(74), an. 257 a/br. (2), art. 258 a/in. (1) şi 
('3,), art. 301 a/in. (5), art 340 a/in. (2), art. 
361 alts. (3) lit. b)-d) şi art 361 a/in. (5); 
introduce a/in. (7) /a art 150, a/in. (1 _1) 
la art 192, alit'. (6)1a art 294 şi art. 
340_I; 
abrogă art 241 a/in. (5) 

Tenneneleprerăzute/a art 361 a/in. (3) (it 
e) şi g) se prarogă pănă 1a data de 1 mart/e 
2017. 
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se Id, orhjifefăl+prjnS ~wO;U:Gt~nr)2/249'T~"v. .  x-" M:Ofi nr -.1618 sÎn 2017 , ~ ~ ..-, introduce alin. (2_!) !a art. 205 ¢i alin. 
Ordonantă de urgentă pnvard unele măsuri t'iscal bugetare, (9_i,) şi (9 2) la art 223 
procum şl modificarea şi completarea unor acts normative 

aprobată Cu modificăd pdn L. nr, 137/2017 M. Of. nr. 444/14 jun. 2017 

39}tjodilicăihp• n _;:OIU;G:nr9(2017,'  ,~.:. ~. `M:-Of nr 79/30Jan 2017 , m4, pror•ogă rer•rnenele prevăarrte la at! . 361 
alin. (3) lit. e) şi g) pănă la data de 1 
ianuarfe 2018 

Ordonantă de urgentă pdvind unele măsuri bugetare in anul 
2017, prorogarea unor lermene, procum şl motlificarea şl 
completarea Liner acts normative 

aprobată cu modiricări şl L. nr. 115/2017 M. Of. nr. 403/29 mai 2017 
completări pun 

es`(riodifjdărirpnn -r- L"`nr 9112017 , u. M, +Of nt:163%6'mar 2017 "- : modifrcă art. 162 albs. (4) 
Legs penal modificarea alias. (4) at art. 262 din Legea 
educatiei natlonale nr. 1/2011 

41 e411pletât~ E nr: 5 80,17 ;` _ __- r 1 Of. nrr253f12'apri 26l1j, introduce litb !) to art. 352 a1in.(1) 
Legs pentru complelarea art. 352 sUn. (1) din Legea educatiei 
najianate nr. 1/2011 

4xmoBItFčăL7; L,nrZ~74/201T~,. ,; il~f.Ofnr:273;~9apr2017r' 
Legs pentru modi8carea şl comptetarea art. 174 din Legea 
educatiet najlonale nr. 1/2011 

Introduce alias (6_i) - (6_5) la art 174; 
abrogă art. 174 alin. (6) 

43 cof ble`tăt?" _!:i.  90/20i7 T C - . M Of: n, j 31?J2 mat 2017 ; introduce alrn. (8_1) /a an. 12 
Legs pentru completarea art. 12 din Legea educatiel nationale 
nr. 1/2011 

'w modfficărl'pt[nv 8'nr.>137120.17-'r- M.Of.'gFi444/14°lun  2017-'3, ' nrodifrcăart. 223 alin. (91) 
Legs pentru aprobarea Ordonanjel de urgentă a Guvemului 
nr. 2/2017 privind unels măsurl bscal-bugetare, precum şl 
modificarea şi completarea unor acts normative 

<s,cys3,tp t dl L ~n~~188[2017-  ,  p M~Of nr: 693/26 tut 2017_ .. t~ i introduce a1in.(‚4 1) la art 61, albr.(2_1) la 
Legs pentru comptetarea Legli educatiel na(lonale it. 1/2011 art. 119, alin.4"6 !) la art222, lit. a_!) la 

an. 231 

4a {jlodificărll'p',nn6.-;"St?;jnrF~'~.97/2017 ~=.:' : Mt Of: nr:F778/2 oct 2017 ; `..;' introduce alin. (3_1,L (3 4) !a arY. 84 
Loge privind aprobarea Ordonanjei de urgentă a Guvemului 
nr. 69/2016 pentru completarea art, 54 din Legea educatiei 
najionale nr. 1/2011 şi a ad. 45 din Legea servicl3orde 
transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea 
art, 15 din Ordonanja Guvemulul nr. 29/2013 pdvind 
reglementarea unor măsuri bugetare 

wmoditjoădtpdrt' Lnf 21112017  :, =," MWf2nrL885/..i nov 201 F 
Legs pentru modificarea şi completarea art. 111 din Legea 
educatiei naticnale nr. 1/2011 

modifică art. 111 abn. (5); 
introduce alin. (51)/a art. 111 

<e:modiBcedjpr7n~:;O:U:Garu 9012017 '_ M'.--Of nr 973'(( dec° 2017 '; V % prot•ogă pănă !a data de 31 decembrie 
Ordonantă de urgentă privind unele măsud fiscal-bugetare, 2018 ter•menele prevăzrrte la arf. 361 aiin. 
modificarea şi completarea unor acts normative şi proragarea (3) lit. e) şi g) 
unor termene 

aprobată Cu completărl prin L. nr. 80/2018 M. Of. nr. 276/28 mar. 2018 
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':, 
es modifto3rifpnn L• :rir7..112018=. ,.?; M:Of.nr; 245120 mar, 201&. = modifică ar•. 84 alin. (1) şi (4) 

Lego pentru modificarea art. 84 alin. (1) şi (4) din Legea 
educa(iei najionale nr. 1/2011 

so  odficăr~ nf Lr  '  1n r.  M:.Of. nr. 299/3 âpr L2018 ~'
Lego pentru aprobarea Ordonanjel de urgenjă a Guvemului 
nr. 01/2016 pdvind modi0carea şl complelarea Legii educajiai 
naqonale nr. 1/2011 

Mibf`nrf499/;18,jun 2018 ;;.~~..- 
Ordonanjă do urgen(ă pdvind dreptudla elevilor şcolariza(1 In 
unilă)i de invă4ământ lnfiinjate in procesul de arganizare a 
rejelel şcolare şi pentru modificarea şl completarea LegB 
educajiei na¢onale nr. 1/2011, precum şi pontru modificarea şl 
completarea Ordonan(ei de urgenjă a Guvemului nr, 75/2005 
privind asigurarea calităÎli educajiei 

szgnpdifioiifipnn D'ClChr:30712018 3M fO 6r,;579L9.(u12018 
Oecizla nr. 307 din 8 mai 2018 refedloare la excep(ia de 
neconstitujionalilate a dlspezijiilor art. 5 alias. (2) şl art. 109 
Alin. (3) din Lagea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare 
şl ate art, 37 alias. (3) din Legea educajiel najlonala nr. 112011 

. . Is r""et(cep~tâtlE7;C'.~~:30712018 ''~  j$:,Of .nr~67919`IUI 2018 
e neaonsC,pflnu. Oecizia nr. 307 din 6 mai 2018 refedtoare la excepjia de 

neconstliujionalilate a dispozi(iilorart. Satin. (2) şl art. 108 
all . (3) din Legea nr. 80/1995 privind slatutul cadrelor militare 
şi ale art. 37 atm . (3) din Legea educajiei najlonale nr. 112011 

L'n~; 220112018= _ J M-Of nr 681/30'ful 2018 „w 
Legs pentru modificarea şi completarea Liner acts normative 
In domeniul educajiai 

nrodiftcă art 19 Olin. (1_1), art 25 alfn. 
(4). (5) şi (6), art. 32 alin. (5), an. 33 alin. 
(2), (5), (6) şi (7_1), art. 33_i, art. 33_2 
a/in. (2) şi (3), art. 63 aiM. (1) lit a I) şi 
e_3), art. 65 alin. (5_I), art. 68 alias. (6), 
art. 76 atlas. (5), art. 1(12 alin. (3) lit, a), an. 
254 alin. (2~1); 
introduce /it. e) la art. 96 al/n. (2); 
abrogă art. 33 alin. (61), art 76 alias (6) 
şi (7), art. 90 o/in. (4), an. 96 alin. (2) lit, 
a_I), b_I)şi c_i), art. 961, art. 96_2, art. 
254 alias• (3_I,) şi ('1 2,), art 157 a/in. _ 
(21), art 361 alin. (3) lit. Is,) 

rnodifrcă an. 9 al/n. (7 , art. 19 alts. (3), 
art. 61 din. (1) şi a/in. (41), art. 95 a/in. 
(1) lit. o), art. 131 alin. (7), art. 193 alin. 
(5), art. 224 şl pct 4 din anexă; 

introduce alin, (3) -(7) la all. 22, art 
22! - 22_4, alias. (2_1) 1a art. 61, alin. 
(1_I) şi (i_2) Ia art. 129, art /31_I pi pet. 
511 la arreră; 

abrogă art. 95 al/n. (I) lit],) şi pct. 52 din 
anexă 

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
art 37 alin. (3) (ternrenul se fmplineşte la 
23 august 1018) dapă care operează 
prevederile art. 147 din Constitulie 

art. 37 alin. (3) 

madtfrcă art. 9 alin. (2), (4) şi (5), art. 27 
alfn. (1), (3) şi (4), art. 45 alin. (17), art. 
101 alin. (2), art. 104 alin. (_,),(3),(4) şi 
(5_2); 
introduce alin. (4_I) la art. 27, al/n. (2_!) 
şi alin. (7)/a art. 104 
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sstnadEfi  [},'pn0~~ M:Of::rn.'744t28'aug;2018 
OrdonanSă privind modificarea şi completarea unor acts 
normative in domeniul educa(iei 

madifrcă art. 9 a/in. (2), art. 27 al/n. (2), 
art 99 al/n. (1), art. 101 a/in. (3), art 158 
a/in. (4) şi (4_I). art. 201 a/in. (1) şi (5), 
art 207 a/in. (1) /it, a), art 263 a/in. (10) şi 
art. 361 a/in. (3) IlL c); 
introduce a/in. (2_2) la art. 9, a/in. (31)/a 
art 19. alin. ('2) (a art. 27, a/in. (10) Ia 
art. 96, a/in. (10) la art. 99, a/in. (4_2) şi 
(4',)) /a art. 158, a//rt. (11)/a ar''. 101, (it. 
e_I) /a art. 216 a/in, (2), a/in. (7_I) la art. 
263, alias. (51)/a art 294 şi art. 294/ 

SeFodift"dă'1~-puiy7     MFOfror:83312&'sep2018~'`~ *. introduce a/in.(41)/a art. 263; 
Ordonanlă de urgentă pnvind modiflcarea şl completarea Legli abrogă art. 263 a//n. (7_I,) 
edura(isi na(icnale nr. 1/2011 

aprobată Cu completări pdn L. nr, 19/2019 M. Of. nr. 26110 ian.2019 

57W  an ;07U,G: nr.'98/2018,'t  :,°, M: Of:,nr:;963/1G`ndv 2018' ~',~k° prorogă ternrernd prevăzut la art. 361 a1in. 
Ordonan(ă de urgenjă privind prorogarea unor termene, (3) /it, e) pmră la data de 31 decenubrie 
precum şl pantru modificarea şi completarea unor acte 2020, normative 

aprobata Cu modificări şi L. nr. 93/2019 M. Or, Hr. 354/8 mei 2019 
completări prin 

semodlfică(1?pdn,*tL':nr2B9/2016â"'' ; M:Of nf;1028(3dec 2018'-,` 
Lege pentru modificarea art. 11 din Legea educapel na{ionale 
nr, 1(2011 

nrodlfrcă art. 11 

sa coii7pletă{1pPfna ,-L. ni's;19/2019 'e 4s . .,'.-. M50f.+nF328/10 ian 201 aprobă an conrp/etări O.U.G. nr. 87/2018 
Loge pentm aprobarea Ordonan(ei de urgen{ă a Guvemulul 
no 87/2018 privind modificarea şl completarea Legli educa(iel 
nalionate nr. 1/2011 

şi introduce al/n. (10) la art. 168 

coiriodlf•~~=dj'prin  L:ncî~38/20t9j :-: ._ ~:'°M:Of`nr:'53/2is.-Iăn20i9 :''t"i,rnod/ftcă art. 25afitt.(3)Şi art. 82atin,(1); 
Loge pentru modificarea şi compietarea Legii educa(iel introduce a/in. (6_i) la art. 65 şi a/in. (1_I) 
na(ionafe nr. 172011 şi (1w2) la art 83 

itin L~ir: 4B)20~~ , M:`Of°.nn=199/13`mar: 2019 :rf., nrodJică art. 63 a(/u. (2), art, 94 al/ri. (2) 
Loge pentru modificarea şi completarea Legii educâliei lit. v) Şi art. 2I6 a/in. (2) (it.],); 
naponale nr. 1/2011 introduce a/in. (2_I)-"2_3,) /a art. 63 

sz~âdlffcăH=prfrr~ z  L~`~n'rv56/20$9r ;; a; S.MsOf n7 252l2yăpr 2019fr ,-_ ;; nrodifrcă art 16 a1/rr. (1) Ş/ (2) şi art, 24 
Loge pentru modificarea Legli educaSiei nalionale nr. 112011 a/in. (1) 

s3~~'rt`~Ele,.~t'P. nj/y,,,~l`:i S712019T `~',* • Mf;Of. nr 252/2`epr 2019 :'-s' introduce art 31_1, art 31_2, a/in. (2_I,) 
(a art. 45 şi pct. 29_/ /a anelă Legs pentru compietarea Legll educasiei naltonale nr. 1/2011 

~ ,èp~it tpletettppn~ ~  03UiG;or: 23120191- -"+&  M: bf ~nf: 275/10 âpr 2019t ->'t'.-.~.% introduce art. 93_1, alln. (9) Şi (!0) la art, 
Ordonan{ă de urgenlă pentru complatarea Legli educa(iei /12, art. 226_i; 
na(ionale nr. 1/2011, insliluirea unor derogări şi prorogarea abrogă art. 253; 
unortennene 

prorogă lermerru! prevărut !a art. 4 a/in. 
aprobată cu completări pun L nr. 230/2019 M. Of. nr. 946/25 nov. 2019 

(2_1) pănă /a In cap utul anu/ui Şcolar 2021- 
1022 
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de  tzecânstprTnd ` a Decizia nr. 657 din 17 octombrie 2019 referiloara ha exceptia 
de neconstltutlonalitale a sinlagmei 'pa bază de abonament". 
cuprinsă in art. 84 alin. (3) din Legea educajiei na(ionale 
nr.1/2011 

~..~,..,,.-..a.-_.` .. - . - .. . . 
7ac„gr~pletat~pNn  ŞO UiG -jrr._66(2019+ ~•~  M1tOf~r_r89B/61nov 2019 "; ~ ~„ 

Ordonantă de urgentă pdvind stabliirea unor măsuri la nivelul 
administra{iel publics centrale şi pentru medificarea şi 
completarea unor acts normative 

ss jr'ădifio~~ prtn,,~L~nrw87120i9_; ,, M Of nr';345/6~r a12019 , nradifică art. 263 a/in. (10) 
Loge pentru aprobarea Ordonaniei do urgeniă a Guvemului 
nr. 14/2013 pdvind modificarea şi completarea Leg ii educailei 
na)onaie nr. 1/2011 

6"- ~11oa[iidăft`pin. 'n 02/2019 ;M"Of;ri 363/1¢ma12019.I- '•inlodrficăart.99a/in.(!k 
Legs pentru modl6carea şl completarea Legii educatiei introduce attn. (3_1) - (3_3J /cart. 99 
nationals nr. 1/2011 

c7 rp0difi6£iii~pnrt?` °L"rf1;103/20,tg..t Ýt' ?M: or; nrr37-1/13(ita12019~~: 
Loge pentru modificarea şi completarea Legil educaiiei 
naiionals nr. 1/2011 

modifică art. 105 attn. (2) lit e) şi h), 
introduce a/in. (4) la art. 105 şi a/in. (2_1) 
/a an. 123 

esjrjddificăiÎpnn ~:nr 10412019 " _: M..Of-nr:392/2'D na12019' ``-`. nmdifrcă ar1. 223 alfn. (2) şi a/in. (7)ltt.b); 
Legs peniru modificarea şi completarea art. 223 dln Legea tn/roduce /ti, d) la art. 223 altn. (6) şi a/in. 
educailei naiionale nr. 1/2011 (14) - (16) !a art, 223 

M: Of. nri4601Tiun. 2019 >.`: modifică an. rmtc pct 1 din O.U.G. at. 
Legs pentru aprobarea Ordananiei de urgenia a Guvemului 16/2014 
nr. 16/2014 privind modlficarea şi completaraa Legii educailei 
nationals nr. 1/2011 

iopjodifÎcârf~{prtnr'. 'L:ri~ 11412019 -=,'~ . ' M'yOf n469/10Îun 2019 'i`~~~modifică art. 262a1in.(4) 
Loge pentnr modificarea art. 262 alin. (4) din Legea educa(ioly
na(ionale nr. 1/2011 

7r ~ ifl c8i7  IQnr?,•j39/2019t;;~:'  M: OF.;nr.^592/181u1 2019'C' nrodifrcă art. 146_1; 
Legs pentru aprobarea Ordonantei do urgentă a Guvemului introduce art. 146_2 
nr. 4/20w privind modiflcarea şl completarea Legii educajiel 
nation9le nr. 1/2011 ' 

Ir~"âxdepSiet O?EsG:nr♦-657/2019fl:~: : M.'eOf ~nr B132!'jmov 2019 ~ "-~ ~^~: sintagrna "pe hază de abonament ", 
cuprin.râ in art. 84 altn.(3) 

introduce art. 99_I 

in cuprinsul aclelor normative in vigoare următoarele denumiri şl slnlagme so tnloculesc după cum unnează: a) 
"Ministeml Economiai", "Minislenrl Energisi", "Ministerul peniru Madiut de Afaced, Comer( şl Anbeprenorial", 
"Ministeml Turismului" Cu "Mlnisterul Economiai, Energiei şl Medlulul de Afacerl"; b) "Minlsterul Transportudlor'şi 
'Mlnisterul Comunicaiillor şl SodetăSli Informatlonale' cu'Ministerul Transporturiloy Infrastruclurit şi 
Comunlcaiiilor"; c) "Minislerul Mediului",'Ministeml Apelor şi Păduriler" Cu "Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor; d)'Minlstemt Dezvoltădl Regionale şl Administratlel Publice" şl "Institutul Naiionat de Adminlstratie" Cu 
"Ministeml Lucrănlor Publice, Dezvollării şi Administratiei"; e) "Ministemi Educatiei Nationalâ , "Ministeml . 
Cercetăril şi Inovaril" cu "Ministeml Educa(iei şi Cerce(ării"; fj "Ministeml Culludl şi Identitătii Nationale" Cu 
"Minislerul CulturiP; g) "Ministerul Muncii şi Justi(lai Sedate' Cu "Ministeml Mundi şl Protectlel Sodale"; Ii) 
"Minislerul Remănllor de Pretutindeni" cu "Depadamentul pentru Romănii de PretutindenP; t) "Ministeml pentru 
Retaiia cu Padamentul" cu "Departamentul pontru rela(la Cu Padamentul" sau, după caz, cu "Departamentul 
pentru relatia Cu Moldova"; J) de Is data lnbării in vigoare a holărădl Guvemului privind organizarea şi func(lonarea 
Centmiui Na(lonal de Politici şi Evaluare, in cuprinsul actelor nonnative in vigoare, următoarele expresii şi 
denumid se inloculesc după cum urmează: siniagma "Institutul de Ştiln1e ale Educailei" Cu sintagma "Cenirul 
Nailonal de Politici şi Evaluare" şi slnlagma "Central Nailonal pentm Evaivare şi Examinare" Cu sintagma "Cenirul 
Naiional de Politici şi Evaluare in Educaiie'; 
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ta ~̀ryèdifiCăn?print_, L: n 221/2Q19;a:,-:. .'~-`+ MsOfinr8929/19:nov. 2019a'"..:5 nrodifică ar•t. 66 atirr. (1). art. 205 alfir. (5); 
Legs pentru modificarea şi completarea Legii educaiiei introduce a1in, (1_I) (a art, 7, alit. (4) la 
nasionale nr. 1/2011 . art. 16 şi all. 56_l; camplelează aneca 

rstttiiiitCtcăji!Qnn'~;+~0',U~G.~~,'nr"'m.•79I2019  MSOf^Irir%,y032/23dec-2019H`prrorogăterneeneleprerăzntelaart• 361 
Ordonaniă de urgen;ă pdv:nd unele măsuri in domeniul a/in. ‚'3)111. b), c) şi d) 
educaiiei şi pentru promgarea unortermane 

'coiijpltâfătipnnn ~-O:UiG?.nC~64l2019 ,~ ~,~;,,; MřOf: nř;,1050j30,dec -2019AŕJ introduce din. (1_2) /a art. 201 
Ordonan{ă de urgeniă pentru comptetarea art. 201 din Legea 
educaiiel naiionate nr, 1/2011 

1r•.'rTtod{fidă p-7n, ''L` nior̀260/2019 >.=~" +? M Ofrnr;1051/30 deă:2019r' modffrcă art. 234 alias (4) şi art. 280 a/in. 
Legs pentru modificarea şi comptetarea Legii educaiiei (I), (3), (4), (5), (7) ‚vi (8); 
naitonale nr. 12011 introduce alit, (41,) şi (4_2) /oar!. 234 Şf 

Olin. (3 1) la art. 280 

iecomâlătat~prin~O:U:GInr::3/2020w Mi-0nr•;36120.iăn2020 _;» introduce alin.(31)-(1j)la art 284 
Ordonaniă de wgeniă pentru completarea art. 284 din Legea 
educaitei naponale nr. 112011 - 

hf„•Of n[:1.103111~feb 2020;;-.'.^"modffrcăart.84alin.(3)Şi(3_t); 
Ordonaniă de urgeniă pentru modigcarea Legii educaiiei abrogă m^t. 84 alin. (3_2.), (3_3) şi (3_4) 
na(lonale nr. 1/2011 

0o7BCfl}~Câfl3;o:.  u'`S
RECTIFICARE 

M:.Of nr i09612sfeby202p`:' ' ;-i rectrfrcă art 84 alin. (3) Şf alin. (3_1) 
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