
RO\IĂVIA 

AVIZ
referitor Ia propernerea Iegislativă pentru enodifEcarea 

şi completarea Legji educaţiei nagionale nr.1/2011 

A,alizând propunerea legislativă pentni madifcarea şi 

completarea Legii educaţiei naţioreale nr.I/2011, transmisă de 
Secretarui General al Camerei Deputa(ilor cu adresa 
nr.PLXl22/24.03.2020 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu 
nr.D283/25.03.2020, 

CQNSILIUL Li;CISLATIV 

In temeiul art2 alin.l Iita) din Legeanr.73/1943, republicatăŞi a art46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcĘionare a Consiiiului Legislativ, 

Avizează favorabil propuuerea legislativă, cu următoarele 

observatii şi prapuneri: 
I. Propunerea legislativă are ca object de reglementare 

modificarea şi eompletarea Legii educatiei nationale nr.I/201I, cu 
modificărjle şi completările ulterioare. 

Prjn obiectul său de reglementare, propunerea legislativă se 
încadrea7ă in categoria legilor organice, fi jnd iricidente prevederile 
art,73 alin.(3) Iit.n) din Constitutia României, jar în apijcarea 
prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, 

prima Cameră sesizată este Camera Deputa(jlor. 
Mentionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunta asupra oportunitătii solutiilor legislative 
preconizate. 

2. Precizăm că alte propuneri legislative vizând interventii 
asupra Legii nr.1/2011 se află in diferite stadii ale procedurii 
legislatjve. Pentru sistematizarea legisla{.iei şi promovarea unor solutii 



unitare, este recomandată dezbaterea concomitentă a acestora şi 
adoptarea unui singur act normativ. 

3. Având în vedere impiicaţiile pe care Ie va genera adoptarea 
propunerii legislative asupra bugetului de stat, devin incidente 
prevederile art!!! alin.(1) teza a doua din Constitu(ie, potrivit cărora 

solicitarea unei informări din partea Guvernului este obligatorie. 
De asemenea, stint incidente prevederile art.I5 din Legea 

nr.500(2002 privind finanţele publice, cu modiflcările şi completările 
ulterioare, find cîbligatoriu ca in cuprinsut propunerii legislative să se 
prevadă mijloacele necesare peritru acoperirea sporului de cheltuieli 
bugetare. 

Totodată, se impune respectarea dispoziţiilor art.15 din Legea 
responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, repubiicată, cu 
modifcările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor art.33 
din Legea nr.24/2000, republicată, Cu modificările şi completările 
uiterioare, care reglementează obligativitatea efectuării studiului de 
impact. 

4. Potrivit uzantelor normative, enunţurile de rriodificare Şi comple.aze 
din cadrul ar t.I vor fi reformulate potrivit următoarelor modele: 

„I3upă alineatul ... al ariicolului..., se introduce tin nou alineat, 
alin...., cu următorul cuprins:". 

,,ftlineatele ... ale articalzdui ... se nnodifzcă şi vor avea 
următorul cuprins: ". 

,,Alineatul ... al arttcalnlui ... se tnodifică ,vi va avea urrnătorul 
cuprZns.'". 

5. La pet. € al art.I, soluţia legislativă propusă este motivată in 
1lxpunerea de motive prin aceea că „sunt părinţi care au copii cu 
vârsta între doi şi ti-el ani, dar mu au la cine să apeleze pentru a 
supraveghea aceşti copii, atunci când sunt la rnuncă". 

Semnalăm însă că organizarea sistemului na4ionai de învăţământ 
preuniversitar pe mai multe niveluri, are drept scop asigurarea educării 

ci formării profesionale a copiilor într-o manieră adecvată nivetului 
acestora de dezvoltare, in func(ie de vârsta pe care o au. De aceea, şi 
conţinutul educaţional al activităfilor desfăşurate este diferit de la un 
aivel la altul, in funclie de particularităfile de vârstă. 

Potrivit textului propus, înscriereâ eopiilor între 2 şi 3 ani in 
învă(ămăntul preşcolar este posibită numai „în Iimita numărului de 
locuri"; astfel încât este necesară menţionarea criteriilor care trebuie 



avute în vedere ta ocuparea locurilor. Propunem compietarea 
proiectului în acest sans. 

6. La art.l pct.2, referitor la textul propus pentru art.63 afin.(1), 
întracât modifcarea vize~ză întregul alineat, pentru respectarea 
normelor de tehuică iegislativă, marcarea literelor se va face in ordine 
aifabetică, fzră a se utiliza indici eifrici. 

Referitor la normele propuse pentru actualele lit.ez) şi e3), 
mentionăm că acestea reprezintă detalieri ate normei instituite la 
lit.et ). Prin urmare, în acord cu dispozi(iile a,i.49 alin.(3) din Legea 
nr.24/2000, republicată, cu modifcările şi completările uiterioare, 
aceste dezvoltări se vor face prin alineate distincte care să urmeze 
ultimei enumerări. 

La afin.(3), sintagma „în situaGii excepGionale" determină lipsa 
de previzibilitate a normei, fund necesară reformularea textuiui. 

La alin.(3r) tern a doua trebuie cuprinsă într-un articot distinct, 
marcat Cu cifră romană, care apar(ine prezentei legi, întrucăt se referă 

la intrarea în vigoare a acesteia. Reiterăm aceeaşi observaiie şi pentru 
art.I pct.7, referitor la alin.(8) aI art.262. 

7. La art.i pet.3, în cuprinsul art.63 alin.(32) teza a doua, 
semnală<m o eroare de redactare, prin repetarea conjunckiei „cu" din 
cadrui sintagrnei ,.cu cu cerin(e". 

8. La art.E pct.4, propunem ca ultima teză a art.66 aiin.( I') să fe 
structurată într-un atineatdistinct, întrucât reg]ementează o excep(ie, 
urmând să se facă trimitere la alira.(It) şi să se elimine din text 
expresia „a prezentului atineat". 

In plus, din considerente de redactare, în finalul textului, 
expresia „prin ordin de ministru" trebuie redată sub forma „prin ordin 
al minist.ruiui". 

La ali€t.(I2), norma propusă nu este clară neînţelegându-se ce 
curriculum va ft adaptat începând cu arm! şcolar 2020-2021, având în 
vedere că norma din alineatu] precedent intră în vigoare începând cu 
anul scolar 2024-2025. Este necesară revederea textutui. 

9. La art.l pet.5, întrueât in caTul textului propus pentru alin.(3) 
al art.262 modificarea constă doar în schimbarea textului păr(ii 

introductive a acestuia, nu şi a titerelor subsecvente, pentru suple(ea 
reglernentării, recomandăm introducerea unui punct distinct, cu 
următoarea parte dispozitivă: 

-. 
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„6. La articolul 262 alineatui (3). partea introductivă se modifică 
şi va avea următorul cuprins:”. 

Pe cale de consecinkă, partea dispozitivă a actualului pet.5 va 
viza modificarea alir,.(] ) şi (4) ale art.262, urmsnd ca punctele 
subsecvente ale art.l să tie renumerotate în mod corespunzător. 

Ff}. La actua[ul art .11 alin.(2), potrivit uzan(elor normative, după 

titul Legii nr.22I/201 } se vor indica datele de publicare ale acesteia. 
Ca o conseeinFă a abrogării propuse; este reeomandată şi 

abrogarea art.IV din aceeaşi lege, care reglementează intrarea în 
vigoare a art.I pct.4. 

Bucureştj 

Nr.  
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EVEN/MENTE SUFERITE do octal... 

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

Legea educatiei najior.ale 
In perioada 2019•2821 nu se apiică prevederile art. S. (O.U.G. or. 114/2018- M. Of. or. 1116/29 dec. 2018) 

t promulgată prin D. or. 3/2011 M. Of. or. 18/10 ian. 2011 
Dacret pentru promulgarea Legii educa(iei nalionale 

2 rnodiflcări prin L. nr. 166/2011 M. Of. or. 709/7 oct. 2011 
Loge pennm modificarea şi comptetarea Legii educa{iei 
na(lanale or. 1(20 ii 

a madificărl prin 

* modificăd prin 

L. or. 283/2011 M. Of. nr. 887/14 dec. 2011 
Lege privind aprobarea Ordonan(ei de urgen{ă a Guvemului 
or. 802010 pentru compietarea art. 11 din Ordonan{a de 
urgen(ă a Guvemului nr. 3712008 privind reglententarea unor 
măsuri fnanciare in domenlui bugetar 

0.1333. or. 21/2012 M, Of. or. 372/31 mal 2012 
.Ordonan(ă de urgen{ă privind modificarea şl completarea Legu 
educajiet na{lona?a nr, 112011 

s modiEicăd prin L. or. 187/2012 M. Of, or. 757/12 nov. 2012 
Loge pentm punerea In aplicare a Legli or. 2862009 privind 
Codut penal 

(V. Deciziia LC.C.J. fir, 4?2014 - Pd. Of, or. 434/13 kin. 2014) 

= modiiicărt prin O,IJ.G. or. 84/2012 M. Of. or. 845/13 dec. 2012 
Ordonan(ăde urganjă privind stabillrea salariilor personalului 
din sectoml bugetar in anul 2013, prorogarea crier termane 
din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal•bugetare 

aprobată prin L nr. 36/2014 M. OE. nr. 255i8 apr. 2014 

' modlFicări prin O.U.G. nr. 92/2012 M. Of. or. 864/19 dec. 2012 
Ordonan(ă de urgen{ă privind luarea liner măsuri in domeniul 
invă{ămăntuWi şi cercetării, precum şl in coca to priveşle 
plata sumelor prevăzute in hotărări judecătoreşti devenite 
executorii in perioada 1 ianuape-31 decembrie 2013 

modifică air. 2471ît. j), art. 250 /it, h); 
Introduce lit. d_/,) /a art. 247 

proragă ter•nzeutrl dela art. 361 alin. (3) /it. 
g) pănă ta 1 iansarie 20/3; 
pănă la 31 dec. 2012 an se acordă 
cupoanele sacia/e prevăzutc la art. 27 alin. 
(6); 
pănă /a inceputu/ aau/ui şcolar 2012-2013 
an se acordă fsnaufarea de baaă prenă>ută 
/a art. 101 a/in. (2) 

modijică art. 252 alin. (1) şi (2), art. 253, 
art. 254 alin. (l1), (l3), (16), (17) şi (19); 
introduce alin. (‚3,1/a art. 63, alin. (4_I) /a 
art. 158, alin. (5) /a art. 160, alin. (/1)/a 
art. 162, a/in. (‚91)/a art. 193, alfn. (11) /a 
art. 193, alin. (5J şi (6) la an. 252, art. 
254_I, afro. (9) la art. 255, alfrr. (41)/a 
art. 285, alin. (6) la art. 289 

to data de 1 jebraarie 2014, nwdifcă art. 
112 alin. (6), art. 120 atin. (2); 
introduce alin. (7) şi (8) la art, 112; 
nbrogă an. 201 alin. (3) 

prorogă tenuenrd prevă_rtt 1a art. 361 alln. 
(3) /it. g) parră ta data de 1 iannarie 2014 

nrodifrcă art 66, art. 85 alin. (2), ar•t. 104 
alien (2), art. 105 al/n. (2) partea 
introductivă, art. l l J a/in. (6), art. 16: 
atin. (2), art. /72 alit,. (‚1,/lit a), art. 236 
alizr. (2), art 284 al/n. (2), art. 288 a//n. 
(1), anera; 
Introduce a//n, (3_I) la art. 211. /it, b_I) 
la art. 247, lit. c_I) la art. 247, alin. (6) şi 
(7) la art. 284, a//n. (7) /a alt, 289; 
abrogă art. 172 alin. (4), art 2/5, art. 289 

atfrt. (2) şi (4), an. 307 alitt. ( /it. b); 
prorogă praiSerile art. 9 a/in. (2), art. 
101 a//n. (2), an. 27alin. (‚6) şi art. 361 
alit. (3) lit e) pănă la data de 3l 
decembrie 2013 
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s modi8cărl prin 

aprobală cu m 

a modificări pr9n 

+c= compietat prin 

Q.U.G. or. 14(2013 M, Of. or. 133/13 mar. 2013 
Ordonantă de urgentă prfvind moditioarea şi aompretarea Legii 
educajiel na4ionale or, 1/2011 

odificări pdn L or. 87/2019 M. Or, or. 345(6 mai 2019 

modircă art. 263 atin. (10), anera; 
introduce al/n. (161) la art. 263 

L. or, 62(2013 M. Of. or. 150/26 mar. 2013 nrodifică art. 96 alin. (3) 
Loge pentrn modificarea alin. (3) al art. 95 din Legea educa{iei 
oa{ionale or. 1(2011 

L. or. 205/2013 M, Of. or, 403/4 iui. 2013 
Legs penlm complelarea art. 112 din Legea educa{iei 
r.a(ionale or. 1(2011 

++ admisă excep(ie D.C.C. or. 397/2013 M. Of. or. 663/29 oct. 2013 
de neconst. pdn Decizia or. 397 din 1 octombrie 2013 rereritoare la excep{ia de 

neconstitulionalitate a dispozi(iilcr art, 284 alin. (7) şi art. 289 
alin. (7) din Legea educa(iel na(ionale or. 1/2011 

ii modificări prin 

aa mod iticări prin 

+^ modlficări prin 

D.C.C. or. 397/2013 M. Of. or. 653(29 ocl 2013 
Decizia or. 397 din 1 octombrie 2013 rereriloare to excep{ia de 
oeconstilu(ionalitate a dispozl{iilor art. 284 alma (7) şl art. 289 
elln. (7) din Legea educa(lel na(ionale or. 1(2011 

O.U.G. or. 117/2013 M. Of. or. 843/30 dec. 2013 
Ordonan(ă de urgen{ă privtnd modificarea şi complelarea Legii 
educa(iei na4onala or. 1/2011 şi pentru luarea unormăsud in 
domeniul Invayămăntului 

L. or. 1/2014 M. Of. or. 24113 ian. 2014 
Loge pentru modificarea art. 105 afin. (2) lit. f) din Legea 
educa(iei na{ionale or. 1/2011 

+$ admisă excep(ie D.C.C. or. 106/2014 M. Of. or, 238/3 apo 2014 
do neconst. prin Dec¢la or. 105 din 27 febrvarie 2014 referitoare la excepjla de 

neconstitu(ionalitale a prevederilor art. 253 alin. (1) Ilt, a) şi b) 
din Legea educa{lei na(ionale or. 1/2011 

cau.t•ilirtt Lc•gi.e/ariv - lrnri, 30 martia 2020 

introduce alin. (6//la art 112 

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

suspendă, pea per iaadă de 45 de zile, 
prevederile art. 284 a/in. (7) şi art 289 
alin. (7); 

terntenrtl se implineşte la 13 dec. 2013, 
după care aperează prevederile art. 147 
a/fn. (1) din Constitntie 

modifică art. 16 alma. (1) şi (2), art 23, art, 
24 atin. (1), at. 3/ al/n. (3), an 32 alin. 
(3), art. 33 afin. (5) şi (6), art. 63 alin. (1) 
/it. c), d), e) şi f), art 74 al/n. (5), art. 75 
al/n. (2), art 76 afin. (2)/it b), art 76 alin. 
(4), art 84 atin. (f) şi (2), art. 85 afin. (2), 
art. 102 al/n. (2), arc 105 alin. (1), art. 
111 alin. (4), art. 136 alin. (1), art 160 
atin. (I), (2) şi (3), art 193 albr. (7) şi (9), 
art 197 [it b), art 205 alin. (2), art 206 
a/irt. (2), art. 221 alin. (2), art. 253, art. 
285 afin. (4), art. 296 a/in. (2), art. 361 
alit!. ('3,1/it. b), c) şi d); 
introduce afin. (9_!) - (93)/a art 44, 
afin. (31)/a art, 71, a/ia. (5_I) - (54)/a 
art 104, /it 1)/a art. 105 afin. (2), atie. (7) 
la art. 112, alia. (7) /a art. 284, afin. (7) /a 
art 289, afin. (2_i) la art 301; 
abrogă art. 30 attrr. (3), art 125 alin.(I) /it. 
b), art. 132 a/in, (5), art 160 afin. (4), art. 
193 al/n. (10) 

nradrfică art. 105 afin. (2) /it P 

art 253 a/in. (1) lit a) jib) 
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modificări prin p.C.C. nr. 106/2014 M. or. nr. 238(3 apr. 2014 su.rpendă pentnr a per•ioadă de 45 zi/e 
dispo_rjiile ar3. 253 atin. (1) lit, 

a) şi 

b)(ternrenul se Iraplineşre fa 18 mai 2014) 
dapă care operează dispocilii/e art. 147 
alin. (I) din Constirujie 

IT modiricări 

Decizîa nr. 106 din 27 febmade 20.4 referitoare la excepl,ia de 
neconstitu{ionalitate a prevadedlor art. 253 elfin. (1) lit. a) şi b) 
din Legea educaŞei na{ionale nr. 1/2011 

prin L. nr. 36/2014 it 4r. nr. 255/8 apr. 2014 
Legs penlru aprobarea Ordonan(ei de urgen{ă a Guvamului 
nr. 84/2012 pdvind stabilirea salariilor personalului din sectorul 
bugetar If, anul 2013, proroaarea unor termene din able 
normative, precum şi unele măsuri fiscal•bugetare 

aprobă O.UG. m•. 84/2012 

11 modificări prin O.U.G. nr. 16/2014 M. Of. nr. 266/10 apr. 2014 modifrcă art. 253; 
Ordonan{ă de urgen(ă pnvind modificarea şi comptetarea Legii introduce pet. 60 /a aneră 
educa{iei na{ionale nr. 1l2011 

aprobată cu modificări prin L. nr. 112121g M1A Of, nr. 460/7 iun. 2019 

Corasilird Legislate' - lam, 30 manic 2020 Pug. 3 din 11 



+= modificări pin ~0.11.8. nr. 49/2014 p~ M. Of, nr. 486/30 iun. 2014 
ordonantă de urgen(ă pdvind instituirea unor măsuri in 
domeniul educatiei, cercetării ştiin{itice şi pentm modi9carea 
unor ante normative 

it rectificare M. Of. nr. 66219 sep, 2014 
RECTIFICRRE 

21 moditicări pin 0.11.8. nr. 83/2014 M. Of, nr. 925118 dec. 2014 
Ordonan(ă de urgentă privind satadzarea personalului piătit 
din fonduri publice in anu12015. precum şi alit nlăsuri In 
domeniul cheituielilor pubiice 

aprobată cu modlftcărj şi L. nr. 71/2015 M. Of. nr. 23316 apr. 2015 
compielări prin 

modifică art. 23 a/in. (1) /it. c) pct. (ii), art. 
30 aria. (2), art 44 ¢/in. (7), art. 44 a/in. 
(8), art. 57 aria. (4), art. 88, m7. 89, art. 90 
aria. (I), art. 92 a/in. (1), art. 94 a//n. (2) 
/it.,9, art. 95 a/in. (1) /it. rn), art. 96 a/ill. 
(2), art. 96 a/in. (3) şi (4), art. 96 a/in. (8), 
art 101 a/in. (2), art. 106, art. 112 a/in. 
(4), art. 112 alln. (6), art. 114, ari, 122 
albs (3), art 129 alb:. (I), art. 140 a/ia. 
(4), art. 173 a/in. (1) şi (2), art. 211 al1a. 
(6), art. 213 a/in. (4) şi (7), art. 214 a/in. 
(2), art. 227 a/fn, (1) lit a), art, 227 a/in. 
(3), art. 236 a/in. (1,1/it. b) şi c), an. 236 
a/in. (2), art 238 a/in. (i), art, 238 olin. (6) 
şi (7), art. 239 a/in. (1). (2) şi (5), art. 240 
a/in. (I), art. 247 Fit b), c), d),,D şi )¢, art. 
248 alirt. (7), art. 248 din. (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. (TO), art. 
254 afire. (1I), (13). (14), (15), (I6)• (18) şi 
(79), ar•t. 257 a/in. (2) şi (3), art. 258 alin. 
(1), (3), (4)• (5) şi (7), art. 262 a/in, (3) lit, 
a), b), d), e) şi j9, art. 262 a/in. (4), art 284 
atm . (2), art 284 aHn. (6), art 289 a/in. 
(6), art, 291, art. 303 a/in. (4), art 342 
a/in. (,), anew; 
introduce a/in. (2_I) la art. 9, a/in. (7_I,) şi 

(3_2) la art 44, alirc(7_1) şi (7_2) /a art. 
44, a/fn. (5_1) Ia art 78, a/in. (12) la art 
78, alin. (3) la art. 90, a/irr. (2_I) şi (2_2) 
to art. 92, a/in. (2) la art 93, lit. x) şi y,) la 
art. 94 a/in. (2), alirt. (2_1) to art. 96, a/in. 
(4_I) şi (4_2) la art. 96. /it. r) /a art. 111 
a/in. (1), a/in. (21,1/a art. [1/. aria. (4_I) 
/a art 112, a/in. (‚4,1/a art. 119, a/in. (4) fa 
art 122, alin. (6) şi (7) la art. 138, a/in, 
(4_t) şi (4_2) la art. 140, a/in. (6_I) - (6_3) 
/a art. 142, a/in. (7_I) - (7,_3) la art. 142, 
a/in. (11)/a art. 164, /it, c) la at'). 171, 
a/in. (5_i) la art. 173, a/in. (7) la art, 173, 
a/in. (2_1) şi (22)/a art. 207, a/in. (4) şi 
(5) Ia art 227, a/in. (Ii,) - (13,1/a art. 
238, a/in. (7 1)/a art. 248, a/in. (7) la art. 
252, a/irr. (8,1/a art. 254, alb,. ‚'9/) - (9_4) 
/a art. 254, a/in. (101)/a art. 254, a/in. 
(/91)/a art. 254, alfn. (8,)/a art. 258, /it 
d) /a art. 262 a/in. (1), a/in. (5) şi (6) fa art. 
262, a/in. ('21)/a art. 784, a/in. (8) la art 
284, a/in. (17) şi (18) to art. 304. a/in, (5) 
la art. 342, a/in. (2) şi (3,1/a art. 352; 
abrogă art, 96 a/in. (7,1/it e), art. 247 fit. 
b_I) şi c_I), an. 248 a/in. (3) 

recttjică art, 4_1 a/in. (4) 

prevederile art, 9 a/in. (2) , art. 101 aria. 
(2) şi ale at". 361 a/in. (3) lit. e) şi lit. g) se 
prorogă pănă la 31 decernbrie 2016; 
cupoanele prevăzute 1a art 27 a/in. (6) flu 
sa acordă pănă la 31 deeembrie 2016 
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22 modlficări prin O.U.G. or. 94/2014 M. Of. or. 968/30 dec. 2014 
Ordonan(ă de uroentă pdvind modil'icarea ş compietarea Legii 
educa(iei na(ionale nr. 1/2011, precum şl modi8carea 
OrdonanSei de urgenSă a Guvemului nr. 75/2005 privind 
asigurarea calită(li educa(iel 

23 admisă excep{le D.O.C. or. 869/2014 M. Of. or. 59/23 ian. 2015 
de neconst. prfn Decizia or. 669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excep{ia 

de neconstltujionalilale a dispoziiiilor art. 9 alln. (1) şi (2) din 
Loges invăgămăntului or. 84t1995, an. 18 alin. (1) şl (2) din 
Legea educapai najionale on. 1/2011, procum şi a dispozi(illor 
art. 61 alln. (3) dln Legea or. 47/1992 privind organizarea şi 
funcjionarea cuqii Constilutianale 

z' modificări prin 0.0.0. nr. 669/2014 M. Of. or. 58/23 Ian. 2015 
Decizia or. 669 din 12 noiembde 2014 rofedtoa:e la excepiia 
de neconstitu{lonalitata a dispoziiiilor art. 9 alin. (1) şl (2) din 
Legea iovă(ămăntulul or. 84/1995, art. 18 alin (1) şl (2) din 
Legea educailei na(lonals or. 112011, precum şi a di<_pozi(iilor 
art. 61 alin. (3) din Legea or. 47/1992 privind organizarea şi 
iuncSionarea Cur{Ii Constilu(lonale 

2e modificări prin L or. 95/2015 M. Of. or. 304/5 mai 2015 
Loge privind modil'icarea art, 96 din Legea educaSiei nationale 
or 112011 

z6 modificări prin L. or. 118/2015 M. Of. nr. 361/26 mai 2015 
Loge privind modi6carea art. 151 din Legea educaiiei 
nallanale or. 1/2011 

2J modificări pdn L. or. 153/2015 M. Of. or. 445/22 Sun, 2015 
Lego pentru modiflcarea art. 18 din Legea educaViei na(ionale 
or, 1/2011 

° compietat prin O.U.G. or. 41/2015 M. Of. or. 733/30 sep. 2015 
Ordonanjă de urgenjă pentru medificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şl pentru reglementarca unor măsurl 
bugetare 

aprobată Cu modificări şi L. or. 112/2016 M. Of. or. 408130 mai 2016 
completări prin 

za modificărl prin L. or. 6/2015 M. Of. or. 41/19 ian. 2016 
Loge penbu complotarea Legli educatlai nationale or. 1/2011 

Cnnsifiul Legi.clat7a - hail, 30 mantle 21320 

modified art. 24 a/in. (3), art 3/ a/la. (7), 
art 33 attn. (6), an. 76 a/in. (1), an. 76 
a/in. (2), art. 94 a/in. (2) tit. d). an. 223 
a/in. (12), art. 300 a/in. (4); 

introduce a/in. (4) to arl. 25, at/n. (5_!)-
(5_6) la arc. 33, a/fn. (71)/a an. 33, a/fu. 
(7_I) şi (7r 2) la art. /58, a/in. (3_I) to art. 
217, atm . (4_I) la art. 300, a/in, (7) to art. 
362; 

abrogă art. 24 a/in. (2), art. 33 al/n. (8) şi 
(9) 

art. 18 a/in. (2) teza fatăti 

suspendă pennnt 45 zi/e dispozi(iile art. 18 
a/in. (2) teza fmăi (terrnenrrl se implineşte 
la Smar tie 2015) după care opereară 
prevedarila art. 147 din Constitulie 

rnod(/lcă art. 96 a/in. (2) tit. d) 

modifică an, 151 

nwdi/ică art. IS a/in. (2) 

introduce alin.(1_1) /a art. 286, a/in. (8) /a 
art. 362 

introduce attn. (1_I) şi (1_Z) la art. 12, 
sec//mica a /21-a cu art 47_7- 477/a 
tithi! 11 capita/u/11 
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