
P A R L A M E N T U L —R-O-M Â NIE L

SENAT

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Articolunic.-, Legea nr.l/20Il a: Educaţiei -Naţionale, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.8 din 10 ianuarie 2011, se modifică 

după cum urmează:

1. După alineatul (l') al articolului 7 se introduce un nou alineat, 
alin.(l^), cu următorul cuprins:

„(1^) în unităţile de învăţământ de stat şi în toate spaţiile destinate 

educaţiei şi formării profesionale sau chiar în afara acestor spaţii, este interzisă 

pretinderea, în mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, personal sau 

prin intermediul interpuşilor, de către personalul didactic de conducere, personalul 
didactic de predare şi de instruire practică, personalul didactic auxiliar sau 

personalul nedidactic, a unor sume de bani sau alte foloase patrimoniale elevilor, 
părinţilor saU reprezentanţilor legali ai acestora.

Actele cu titlu gratuit, astfel cum sunt donaţia sau legatul, prin care sunt 
oferite sume de bani sau alte foloase patrimoniale sunt permise numai dacă privesc 

în mod exclusiv ca beneficiar direct unitatea de învăţământ şi numai dacă iau 

naştere din iniţiativa celui care oferă.
Sunt exceptate de la prevederile prezentelor dispoziţii legale activităţile de 

pretindere sau strângere a sumelor de bani sau a altor foloase patrimoniale cazurile 

ce privesc activităţi extracuriculare, astfel cum sunt excursiile, petrecerile, 
evenimentele caritabile sau alte asemenea activităţi care nu privesc în mod direct 
actul de educaţie.”
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2. După litera b) a alin.(l) al articolului 360 se introduce o nouă literă,
lit.c), cu următorul cuprins:

nerespectarea dispoziţiilor art.7 alin.(l ), cu amendă între 1000 şi,,c)
2000 de lei.”

3. După alineatul (3) al articolului 360 se introduce un nou alineat, 
alin.(4), cu următorul cuprins:

„(4) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale 

prevăzute la alin.(l) lit.c) se fac de către ofiţerii sau agenţii de poliţie din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, cu competenţe în domeniu, la sesizarea elevilor, 
părinţilor sau cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice.”
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 

condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a IlI-a din Constituţia României, 
republicată.

PREŞEDINTELE SENATULUI

Alica Dana Dragu ~


