
AVIZ
eferitor Ia proptrnerea legislativă privind trnele măsuri 

pentru studierea istoriei evreilor şi a Holocaustului 

Analizând propunerea legislativă privind ranee măsuri pentru 
• stuclierea istoriei evreilor şi a Holocaustului, transmisă de Secretarul 
General al Carnerei, Deputaţilor cu adresa nr.P1x.461/18.10.2021 şi 

înregistrată la Consiliul Legislativ Cu nr.D956/19. 10.2021, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

În terneiul ari.2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi 

al art.46 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Legislativ, 

• Avizează' favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propUneri: 
1. Propunerea legislativă are ca object de reglementare 

completarea Legii educaţiei naţianale nr.1/2011, în sensul introducerii 
disciplinei colare „Istoria Bvreilor. Holocaustul" ca materie de studiu 
în învăţământul liceal şi profesional, precum şi a Legii nr. 174/2019 
privind înüinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al 
Holocaustului din Rornânia, în scopul instituirii „Premiului Muzeului 
National de Istorie a Bvreilor si al Holocaustului din România". 

Uniunea Europeană, printr-o serie de documente relevante având 
valoare de recomandare, menţionate şi 111 Expunerea de motive, a 
subliniat constant importanţa comemorării Holocaustului, precum şi a 
educaţiei pentru toţi, grin asigurarea unor programe de învăţământ 

adecvate, astfel încât fiecare copil să poată învăţą despre viaţa evreilor 
i antisemitism ca pane integrantă a istoriei Europei. 

Prin obiectul său de reglementare, propunerea legislativă se 
încadrează în categoria legilor organise, find incidente prevederile 



~ 

art.73 alin.(3) lit.n) din Constituţia României, republicată, iar Îl1 

aplicarea prevederilor art.75 aliri.(1) din Legea fundamentală, prima 
Cameră sesizată este Camera Deputaţilor. 

Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 'nu 
se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate. 

2. Ca observaţii gencrale, fără a ne pronúnţa ásupra oportunităţii 
soluţiilor legislative propuse, semnalăm uimătoarele: 

2.1. In Expunerea de motive, iniţiatorii subliniază că „prit
includef~ea disciplinei„Istoy~ia Evreiior. Holocaustul" în planurile-
cadru ale învăţăinântului liceal, ca pate a tru12CIZlZIIZIl COmu12, se vtz 
l"lt'Splfl?dB în'r-un ntE}d Gill" Şi fără eCu1iVOC uaTedfl din tre Ce1e t?lfli 

importante 1"eCOlâZ([11dEC1"I C[ Clll?2lSiei liiteriiaţioiiale pentru Studierea 

. Holocaustului înRomânia". 
Astfel, în Raportul final elaborat de Cornisia inenţionată se 

iecoinandă, cu privire Ia educaţia privind Holocaustul în România, ca 
Ministerul Educaţiei să creeze un grup de lucre--care să revizuiască, să 
corecteze şi să proiecteze un curriculum corespunzător şi un manual 
privind Holocaustul. Potrivit aceluiaşi Raport final, prin acest deniers 
ar rebui să se acorde o atenţie specială deserierii experienţei istorice 
a evreilor şi romilor din România, anterioară persecuţiei din tiinpul 

•Holocaustului. 
J De altfel, legislaţia românească cuprinde şi alte regleinentări 

referitoare la „comemorarea Holocaustului";. în contexiul inenţionat, 
facem trimitere la Legea nr. 124/2020 pentru instituirea zilei de 2 august 
ca Ziva rlaţională de comeinorare a Holocaustului împotriva romilor —
5amudaripen. 

2.2. Iniţiatorii precizează, în Expunerea de motive, că „disciplina 
„Istoria Evreilor.  Holocaustul" are ca scoff atât dobândiťea de 
cunoştinţe şi perspective not despre istoria, cultura, . tradiţiile 
comunităţilor evreieşti disc România şi tnodul în cafe această 
792Zi20riiate naţională a contribuit la evoluţia şi moderfZizarea societăţii 
româyzeşti de-a lungul timpului day şi înţelegerea istoriei Holocaustului 
din România". 

Prin urmare, ,sugerăm reanalizarea denumirii disciplinei co1are 
propose, astfel încât aceasta să reflecte faptul că privete camunitatea 
evreiască din România, aşa cum rezultă din instrumentul de prezentare 
i motivare. În prezent, anumite aspecie privind istoria poporului evreu 

se regăsesc, într-o manieră succintă, în programa colară a disciplinei 
„Istorie". ` 



2.3. Potrivit art.65 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale 
nr. l/2011, „planurile-cads^Zl Şl pro gramele colare pentru 
discz lineie/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire 
obligatorii dii? învăţământui preuniversitar sunt elcrborcrte de către 
institufiile şi organ ismele abilitate ale Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării şi se aprobă pain ardin at ministraclui educaţiei şi 
cercetării.". Ca urmare, este de analizat dacă soluţia propusă poate fi 
aprobată prin act âI Parlamentului, aprobarea planurilor-cadru din 
învăţărnântul 1J1eU111VeTSItâl' Î1112C. de COII1petellţâ 1211111SÎ7'UIUl educaţiei. 

3. Referitor la Expunerea de motive, setnnalăm că aceasta face 
refet-ire la „it7cluderea disciplinei „Istoria Evreiior. Holocaustul" in 
pianurile-cadru ale învăţământului liceaľ', 112 vreme ce norma 
preconizată la art.-181 prevede că „planurile-cadru ale învăţământuĺui 
Uceal şi profesional includ „Istoria Evreilor. Holocaustul" ca 
discz iină colară". Prin ui-mare, este necesară i evederea acesteia, in 
vederea asigurării cancoidanţei cu textul propunerii legislative. 

4. Potrivit uzanţelor normative, având în vedere că prezenta 
propunere legislativă completează două acte normative, propunern ca 
ţitlul acesteia să fie redat astfel: 

;,Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
şi a Legii nr.174/2019 privind înfiinţarea Muzeului Naţional 

de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din România" 
De altfel, in forma propusă de iniţiatori, titlul propunerii 

legislative nu reflectă deplin obiectul de reglementare al acesteia, care 
nu se limitează la a.doptarea unor măsuri pentru studierea Istoriei 
Evreilor şi a Holocaustului, ci institute şi „Premiul Muzeului Naţional 
de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din România". 

5. În ceea ce privete structura proiectului, având în vedere 
prevederile art.47 alin.(4) potrivit cărora „în cazul actelor normative 
cage au ca obiect »zodificări sae cotnpletări ale altor acte normative, 
articolele se numerotează cu cif ~e romane, păstrándu-se numerotarea 
cu cif~e arabepefztru textele modificate sae completate", este necesară 
înlocuirea inarcării actuale grin cifre arabe cu cifre romane. 

6. Art.1 devine „Art.I", tar partea introductivă a acestui 
element structural va debuta astfel: „Art.I — După artzcQlul 18 din 
Legea educaţiei naţionale nr. l/2011, pub licată în...". 

În subsidiar, la textul propus pentru art.18. alin.(2), pentru 
corectitudinea exprimării, expresia „se aprobă de către Ministerul 
Educaţiei" se va înlocui cu sintagma ;,se aprobă de către ministrul 

3 



educaţiei". De asemenea, pentru unitate redacţională cu Legea 
m. 174/2019, sintagma „C.onsiliului de. Onoare" va fi redată sub forma 
"Consiliului de onoare". 

7. Art.2 devine „Art.II", jar norma de trimitere din cuprinsul 
acestuia va fi redată sub forma „prevederilQr art.I". 

8. Art.3 devine „Art.III" şi, având în vedere că intervenţia 

legislativă asupra Legii nr.174/2019 este una de completar e, din partea 
introductivă a acestui ai-ticol va fi eliminată sintagma „se znodifică i". 

La pct.I, partea dispozitivă, potrivit uzanţelor normative 
sintagma „litera g)" va fi redată în forma abreviată ;,Iit.g)". In nod 
similar, Ia pct.2, partea dispozifivă, expresia „articolul 61" va fi redată 

sub forma „art.61". 
La. norma preconizată pentru art.61 alin.(1), referitor la expresia 

„Zilei Naţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului" 
senlnalăm că, din punct de vedere al ternlinologiei juridice, Hotărârea 

Guvernului nr.672/2004 a declarat ziva de 9 octombrie „Zia 
Holocaustului". 

9. Având in vedere intervenţia preconizată grin prezenta 
propunere Iegis1ativă, dar şi cele suferite până în prezent de Legea 
educaţiei naţionale T2r. 1/2011, cu 11îOdlÎlCăPlle şi copnpletăiile 

ulterioare, în conforrnitate cu art. 70 alin.(1) din Legea nr.24/2000, 
republicată, cu modificările Si compleiările ulterioare, propunem 
introducerea unui articol distinct, „Art.IV", cu următorul cuprins: 

„Ari.IV. - Legea educaţiei naţionale nr.1/201 1, publicată în 

Mońitorul Official al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu 
modificările Si caznpletările ulterioare, precum şi cu completarea adusă 

prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Official al Rornâniei, 
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare." 

REĐI 4N~E 
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L. nr, 1/2011 

Legea educaţiei naţionale 

-:,~ ... . _ . x:• 

ĂJ

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

În perioada 2019-2021 nu se aplică prevederile art. 8. (O.U.G. nr. 114/2018 - M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018) 

l promulgată prin D. nr. 3/2011 M. Of. nr. 18/10 ian. 2011 
Decret pentru prornulgarea Legii educaţiei naţionale 

2 modificări prin L. nr. 166/2011 M. Of. nr. 709/7 oct. 2011 
Loge pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 

3 modificări prin L. nr. 283/2011 M. Of. nr. 887/14 dec. 2011 
Loge privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri financiare în dorneniul bugetar 

4 modificări prin O.U.G. nr. 21 /2012 M. Of. nr. 372/31 mai 2012 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 

5 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. .2012 
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal 

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014) 

6 modificări prin O.U.G. nr. 84/2012 M. Of. nr. 845/13 dec. 2012 
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea salariilor personalului 
din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene 
din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

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

7 modificări prin O.U.G. nr. 92/2012 M. Of. nr. 864/19 dec. -2012 
Ordonanţă de urgenţă privind luarea unor măsuri în domeniul 
învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte 
plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite 
executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 

modifică art. 247 /.it. f), art. 250 /it. 17); 
introduce /it. di) /a art. 247 

prorogă terir7enul de /a art. 361 a/in. (3) /it. 
g) până la 1 ianz-tarie 2013; 
până la 31 dec. 2012 nit se acor-dă 
cupoar7.ele social.e prei'ăzute l.a art. 27 a/in. 
(6); 
până la începutzrl anu/ui şcolar 2012-2013 
nu se acordă finançarea de bază prevăzută 
la art. 101 a/in. (2) 

mod fică art. 252 a/in. (1) şi (2), art. 253, 
art. 254 a/in. (11), (13), (16), (17) şi (19); 
introduce a/in. (3) /a art. 63, a/in. (41)/a 
art. 158, a/in. (5) la art. 160, a/in. ('11)/a 
art. 162, a/in. (91)/a art. 193, a/in. (11) /a 
art. 193, a/in. (5) şi (6) /.a art. 252, art. 
2541, a/irT. (9) la all. 255, alirz. (4_I) la 
art. 285, a/in. (6) /a art. 289 

/a data de 1 februarie 2014, inodifică art. 
112 a/in. (6), art. 120 a/in. (2); 
introduce a/iiz. (7) şi (8) la art. 112; 
abrogă art. 201 alirz. (3) 

prorogă terirzenT.tl prevăzut la art. 361 alirz. 
(3) /it. g) până la data de I ianuarie 2014 

rnod fîcă art. 66, art. 85 a/in. (2), art. 104 
alirz. (2), art. 105 alir2. (2) pal-tea 
In.troductiva, art. 111 alir2. (6), art. 167 
alir2. (2), art. 172 al.irl. (1) /it, a), art. 236 
alirz. (2), art. 284 alirl. (2), art. 288 alirz. 
(1), an exa; . _ 
introduce a/in. (3 1) la art. 211, /it. b_1) 
la art. 247, lit. c_I) la art. 247, a/in. (6) şi 
(7) /a art. 284, aliil. (7) /a art. 289; 
abrogă art. 172 alirl. (4), art. 215, art. 289 
a/in. (2) şi (4), art. 301 alir7. (5) /it. b); 
prorogă prevederile art. 9 aliil. (2), art. 
101 a/in. (2), art. 27 a/in.. (6) şi art. 361 
a/ir2. (3) /it. e) până la data de 31 
decerrlbrie 2013 
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8 modificări prin 

aprobată cu mod 

O.U.G. nr. 1412013 M. Of. nr. 133/13 mar. 2013 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 

ificări prin L. nr. 87/2019 M. Of. nr. 345/6 mai 2019 

~ 

aaaodi~că aa-t. 263 aliaa. (10), ane?ra; 
alata-odu,ce aliaa. (10 1) la ai-r. 263 

9 modificări prin 

10 completăt prin 

L or. 62/2013 M. Of. nr. 160/26 mar. 2013 
Loge pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 

L. or. 206/2013 M. Of: or. 403/4 iul. 2013 
Lege pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 

11 adrnisă excepţie D.C.C. or. 397/2013 M. Of. nr. 663/29 oct. 2013 
de neconst. prin 

12 modificări prin 

13 modificări prin 

14 modificări prin 

Decizia nr. 397 din 1 octombrie 2013 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispozitiilor art. 284 alin. (7) şi art. 289 
alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

D.C.C. nr. 397/2013 M. Of. nr. 663/29 oct. 2013 
Decizia nr. 397 din 1 octombrie 2013 referitoare la excepţia de 
neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 284 alin. (7) şi art. 289 
alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

O.U.G. or. 117/2013 M. Of. or. 843/30 dec. 2013 
Ordonan(ă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
educatiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în 
domeniul învătămăntului ~ 

L. or. 1/2014 M. Of. or. 24/13 ian. 2014 

Lege pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea 
educaţiei naţionale or. 1/2011 

raiodifică art. 96 alin. (2) 

introduce aliaa. (61)/a arr. 112 

art. 284 all». (7) şi all. 289 alin. (7) 

sa.cspeaadă, pc o perioada de 45 de zile, 
pr-evader//c art. 284 a/iaa. ("7) şi art. 289 
aliaa. (7); 

tera?aeaaul se ia?apliaaeşte la 13 dec. 2013, 
după ca;-e operea:ă pre>>ederile art. 147 
alir2. (1) din Constituţie 

inod(f/că art. 16 alin. (1) şi (2), art. 23, art. 
24 alit?. (1), art. 31 alin. (3), art. 32 aliaa. 
(3), art. 33 alin. (5) şi (6), art. 63 alin. (1) 
lit. c), ci), e) şi f), art. 74 alin. (5), art. 75 
alit. (2), au-f. 76 alin.. (2). lit. b), art. 76 aliaa. 
(4), all. 84 alin. (1) r (2), art. 85 assn. (2), 
art. 102 alin. (?), art. 105 alin. (1), art. 
111 alin.. (4), art. 1.36 alias. (1), art. 160 
alit?. (1), (2) şi (3), all. 193 alin. (7) şi (9), 
all. 197 /it. b), art. 205 alin: (2), art. 206 
alin. (2), art. 221 a/iaa. (2), all. 253, art. 
285 alin. (4), art. 296 alin. (2), art. 361 
alit?. (3) /it. b), c) şi d); 
introduce alin. (9_1) - (93)/a art. 44, 
al in. ('31)/a art. 71, alit. (5_I) - (54)/a 
all. 104, lit. 1)/a art. 105 alin. (2), al/n. (7) 
la all. 112, alin. (7) la all. 284, al/n. (7) la 
art. 289, alin. (3_1) la art. 301,• 
abrogă art. 30 alin. (3), art. 125 alin. (1) lit. 
b), art. 132 al in . (5), art. 160 a l itz. (4), art. 
193 a/il?. (10) 

modifică art. 105 a/iaa. (2) /it. f/
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15 modificări prin 
~ 

~ 

D.C.C. nr. 106/2014 M. Of. nr. 238/3 apr. 2014 
Decizia nr. 106 din 27 februarie 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit, a) şi b) 
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

r 

16 admisă excepţie D.C.C. nr, 106/2014 M. Of. nr. 238/3 apr. 2014 
de neconst. prin 

17 modificări prin 

Decizia nr. 106 din 27 februarie 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit, a) şi b) 
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

L. nr: 36/2014 M. Of. nr. 255/8 apr. 2014 
Lege pentru aprobarea Ordonan~ei de urgenţă a Guvernului 
nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul 
bugetâr în anul 2013, prorogarea unor termene din acte 
normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

18 modificări prin O.U.G. nr. 16/2014 M. Of. nr. 266/10 apr. 2014 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 

aprobată cu modificări prin L. nr. 112/2019 M. Of. nr. 460/7 iun. 2019 

r 

. , . _ _S}::. -. . . ...::::..:>_ .......-. .__...;. .. 

suspendă per7tru o perioadă de 45 zile 
dispoziţiile art. 253 alin. (1) lit, a) şi 

b)(termer7ul se împ/i»eşte la 18 mai 2014) 
după care operează dispoziţiile art. 147 
alin. (1) din G`oristitz.rţie 

art. 253 alirz. (1) lit. a) şi b) 

aprobă O. U. G. nr. 84/2012 

j71 odi. f Zca art. 253; 

introduce pet. 60 la ar7exă 
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19 modificări prin O.U.G. nr. 49/2014 M. Of. nr. 486130 iun. 2014 
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în 
domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea 
unor acte normative 

20 rectificare M. Of. nr. 662/9 sep. 2014 
REC i I F I Cr;RE 

21 modificări prin O.U.G. nr. 8312014 M. Of. nr. 925/18 dec. 2014 
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte rnăsuri în 
domeniul cheltuielilor publice 

aprobată Cu modificări şi L. nr. 7112015 M. Of. nr. 233/6 apr. 2015 
completări prin 

17?odlfică art. 23 a/il?. (1) /it. c) pct. (ii), art. 
30 alit?. (?), art. 44 atilt. (7), art. 44 a/in. 
(8), art. 57 a/in. (4), art: 88, art. 89, art. 90 
a/in. (2), art. 92 a/in. (2), art. 94 a/in. (2) 
lit. _/2, art. 95 a/il?. (1) /it, in), art. 96 a/in. 
(2), all. 96 a/il?. (3) şi (4), art. 96 a/in. (8), 
art. 101 a/in. (2), art. 106, art. 112 al/n. 

(4), art. 112 a/in. (6), art. 114, art. 122 
a/in. (3), art. 129 a/il?. (1), art. 140 a/il?. 
(4), art. 173 a/in. (1) şi (2), art. 211 a/in. 
(6). art. 213 a/î11. (4) ŞI (7), art. 214 a/in. 
(2). art. 227 a/il?. (1) lit, a), art. 227 a/il?. 

(3), art. 236 all??. (1) (it.. b) psi c), art. 236 
a/in. (2), art. 238 a/in. (1), art. 238  a/in. (6) 
psi (7), art. 239 a/in. (1), (2) şi (5), art. 240 
a/in. (1), art. 247 /it. b), c), cl), ,f) şi k), art. 
248 a/in. (1), art. 248 a/in. (6), art. 254 
a/il?. (3), (4) şi (2), art. 254 a1î11. (8) lit. a), 
art. 254 a/il?.. (9), art. 254 a/il?.. (10), art. 
254 a/il?. (11), (13), (14), (15), (16), (18) şi 
(19), art. 257 a/il?. (2) şi (3), art. 258 a/il?.. 
(1), (3), (4), (5) ;vi (7), all. 262 a/il?. (3) lit. 
a), b), d), e) psi, f), art. 262 a/in. (4), art. 284 
a/il?. (2), art. 284 a/in. (6), art. 289 a/il?. 

(6), art. 291, art. 303 alit?. (4), art. 342 

a/in. (4), anexa; 
introduce a/il?. (21)/a art. 9, a/in. (3_1) şi 
(3_2) la art. 44, a/in. (7 1) şi (7_2) la art. 
44, a/in. ('Si,) la art. '78, a/in. (12) /a art. 
78, a/il?.. (3) /a alp`. 90, a/in. (2_I) şi (2_2) 
Ia art. 92, a/il?.. (2) la art. 93, lit. a) şi i) la 
art. 94 a/il?. (2), atilt. ('21)/a art. 96, a/in. 
(4_I) şi (4_2) /a art. 96, lit. i) /a art. 111 
a/in. (1), a/in. (2_1) la art. 111, a/il?. (4_1) 
la art. 112, a1î11. (4) la art. 119, alit?. (4) la 
art. 122, a/il?. (6) şi (7) /a art. 138, a/in. 
(4_I) şi ('42)/a art. 140, a/il?. (6_i) - (6_3) 
la art. 142, atilt. (î 1) - (73)/a art. 142, 
a/in. (1 _I) la art. 164, /it. c) la art. 171, 
a/in. (51)/a art. 173, a/in. (7) la art. 173, 
a/in. (2_I) şi (‚22) la art. 207, a/il?. (4) şi 
(5)/a art. 227,  a/in. (ii) - (1 _3) la art. 
238, a/î11. (1 _1) la art. 248, a/il?. (7) la art. 
252, a/in. (8) /a art. 254, a/il?. (9_1) - (9_4) 
la art. 254, . a/î11. (10_1) la art. 254, a/il?. 
(19_1) /a art. 254, a/il?. (8) la art. 258, /it. 
d) la art. 262 a/il?. (i), a/in. (5) şi (6) la art. 
262, alili. (2_I) la art. 284, a/in. (8) la art. 
284, alit?. (17) şi (18)/a art. 304, a/in. (5) 
la art. 342, atilt.. (?) şi (3) la art. 352; 
abrogă art. 96 a/il?. (7) /it. e), art. 247 /it. 
b_1) şi c_1), art. 248 alit?. (3) 

recti ica art. 4_I a/il?. (4) 

prelJederile art. 9 alill. (2) , art. 101 a/in. 
(2) şi ale art. 361 a/in. (3) /it. e) şi lit. g) .se 
prorogă pâllă la 31 decen?brie 2016; 
cupoalle/e prevăzute Ia art. 27 a/in. (6) l?.0 
se acordă pâl?ă la 31 decellzbrie 2016 
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22 modificări prin O.U.G. nr. 94/2014 M. Of. nr. 968/30 dec. 2014 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educa~iei 

23 admisă excepţie D.C.C. nr. 669/20`14 M. Of. nr. 59/23 ian. 2015 
de neconst. prin 

24 modificări prin 

Decizia nr. 669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (2) din 
Legea învăţământului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) şi (2) din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a dispozi~iilor 
art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale 

D.C.C. nr. 669/2014 M. Of, nr. 59/23 ian. 2015 
Decizia nr. 669 din 12 noiembrie 2014 referitoare Ia excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (2) din 
Legea învăţământului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) şi (2) din 
Legea educaţiei naţionate nr. 1/2011, precum şi a dispozi~iilor 
art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale 

25 modificări prin L. nr. 95/2015 M. Of. nr. 304/5 mai 2015 
Lege privind modificarea art. 96 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011 

26 modificări prin L. nr. 118/2015 M. Of. nr. 361/26 mai 2015 
Loge privind modificarea art. 151 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 . 

27 modificări prin L. or. 153/2015 M. Of. or. 445/22 iun. 2015 
Lege pentru modificarea art. 18 din Legea educaţiei na(ionale 
nr. 1/2011 

28 completat prin O.U.G. or. 41/2015 M. Of. or. 733/30 sep. 2015 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare 

aprobată cu modificări şi L. nr. 112/2016 M. Of. nr. 408/30 mai 2016 
completări prin 

29 modificări prin L. or. 6/2016 M. Of. nr. 41/19 ian. 2016 
Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 

rnodifica al-i. 24 alin. (3), art. 31 alin. (7). 
art. 33 a/in. (6), art. 76 al.in. (1), art. 76 
alin. (2), art. 94 alin. (?) /it. d), art. 223 
alisi. ("12), art. 300 alin. (4); 

introduce alin. (4) la art. 25, alin. (51)-
('56,) la art. 33, alin.. (71,) la art. 33, alin. 
(71,) şi (72)/a art. 168, al/n. (‚31)/a art. 
21 alin. (4_I) l.a art. 300, alin. (7) la art. 
3 62,-

abrogă art. 24 alin. (2), art. 33 alin. (8) şi 
(9) 

art. 18 alin. (2) tea îlitcxtr' 

suspendă pentru 45 :ile dispoziţiile art. 18 
alin. (2) teya întâi (ternlenul se îinplineşte 

la 8 rnartie 201 5) după care operează 
pre>>ederile art. 147 din Con•stituţie 

nlodifică art. 96 alin.. (2) /it. d) 

modi6că al-t. 151 

modi6ică art. 18 alin. (2) 

introduce alin. (1_1) la art. 286, alill. (8) la 
art. 362 

introduce alin. (1_i,). şi (1 _?) la art. 12, 
sectiunea a 12 1-a cu art. 47]- 47.7 la 
tit/ul II capitolul II 

_ _ 
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30 rnodificări prin O.U.G. nr. 4/2016 M. Of. nr. 182/10 rear. 2016 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
educatiei naţionale nr. 1/2011 

aprobată cu modificări şi L. nr. 139/2019 M. Of. nr. 592/18 iul. 2019 
' completări prin 

31 completat prin 

J 32 modificări prin 

L. nr. 11812016 M. Of. nr. 419/3 iun. 2016 
Loge pentru completarea art. 31 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011 

L. nr. 140/2016 M. Of. nr. 529114 iul. 2016 
Loge pentru modificarea art. 277 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 

33 modificări prin L. nr. 141/2016 M. Of. nr. 529/14 iul. 2016 
Loge pentru modificarea şi completarea art. 63 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 

J4 completat prin O.U.G. nr. 69/2016 M. Of. nr. 824/19 oct. 2016 
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 84 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea servicillor 
de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru 
abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 
privind reglementarea unor măsuri bugetare 

aprobată cu modificări prin L. nr. 197/2017 M. Of, nr. 178/2 oct. 2017 

35 modificări prin O.U.G. nr. 81/2016 M. Of. nr. 943/23 nov. 2016 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 

aprobată cu modificări şi L. nr. 82/2018 M. Of. nr. 299/3 apr. 2018 
completări prin 

36 modificări prin 

37 modificări prin 

O.U.G. nr. 96/2016 M. Of. nr. 1009/15 dec. 2016 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării 
profesionale şi sănătăţii 

O.U.G. nr. 99/2016 M. Of. nr. 1035/22 dec. 2016 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru salarizarea 
personalului plătit din fonduri publicea prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

aprobată prin L. nr. 152/2017 M. Of. nr. 487/27 iun. 2017 

introduce ai-r. 146]; 
abr-ogă art. 324 /it. c) şi d) 

711t1-oduce alllt. (2 1)1a art. 31 

modlf că art. 277 

»7odifi.că art. 63 aliii. (3); 
introduce al/ti. (3 1) la art. 63 

introduce alitl. (3_1) Şi (33)/a art. 84 

j77odifică art. 25 alin. (4), art. 32 âhti. (5), 
art. 33 alit7. (2), '(5.), (7) si (7]), art. 33 
al/n. (6); 
introduce al/ti.. (9) in art. 12, al/n. (2 _I) la 
art. 19, alirz. (5) şi (6) la art. 25, al/n: (6_1) 
l.a at-t. 33, at-t. 33_1, 33_2, lit.. el) -e3,) la 
art. 63 a//ti. ("1), a//ti. (51). şi (52)/a  art. 
65, a1111. (6 l.a art. 68, al i». (5)(7,,l la at-f. 
76, al/n. (4) la art. 90, /it. a_I), b_I) ,si c_1) 
la art. 96 a//ti. (2), al-t. 96_1, art. 962, 
alin. (3) la at-t. 102, al/ti. (2_1), (:3_1) şi 
("19_2)1a art. 254, alit7. (2_i) 1a art. 257 şi 
lit. h) in art. 361 al/n. (3,); 
ahrogă at^t. 33 al/n. (5_I)-(5_6) 

modifică art. 49 al/ti. (1), (2) şi (4), art. 150 
al/ti. (1) şi (6), art. 166 al /ti. (2), art. 219 
al/ti. (1) lit, a), art. 221 ali~z. (?), art. 241 
al/n. (4), art. 242 a//ti. (7), art. 254 al/ti. 
(14), art. 257 al/ti. (2), at-f. 258 al/n. (1) şi 
(2) , at-t. 301 al /ti. (5), at-f. 340 al /ti. (2), at-f. 
361 al/n. (3) lit. b)-d) şi at-t. 361 al/ti. (5); 
ititt"odZtce al/ti. (7) la art. 150, al/ti. (i i) 
la art. 192, alitZ. (6) la art. 294 Ş'i at-t. 
3401; . 
abrogă art. 241 a1i17. (5) 

Termej7ele pt-evă:ute la art. 361 al/ti. (3) /it. 
e) şi g) se ptor-ogă pănă la data de 1 »zart.ie 
20i7. 

Corns/tiuI Legistati~' - 20 oCĺotnbF'i€' 2021 Pag. 6 din 14 



38 completat prin- O.U.G. nr. 2/2017 M. Of. nr. 16/6 ian. 2017 
Ordonan(ă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
precum şi modificarea şi completarea unor acte normative 

aprobată cu modificări prin L. nr. 137/2017 M. Of. nr. 444/14 iun. 2017 

. ... . ..~'!:. n)t.::I'5:.:.K.:::J•:..3l::S:.~:: :.~..::.:...- . r / 

introduce a/in. (21)/a art. 205 ;si a/in. 

(9_I) şi (9__2) La art. 223 

~ 

39 modificări prin O.U.G. nr. 9/2017 M. Of. nr. 79/30 ian. 2017 
Ordonanţă de urgen~ă privind unele măsuri bugetare in anul 
2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative 

aprobată cu modificări şi L. nr. 115/2017 M. Of. nr. 403/29 mai 2017 
completări prin 

prorogă-terrnenele prevă:ute la art. 361 
a/in. (3) lit. e) şi g) pônă la data de 1 
iarr.ilarie 2018 

40 modificări prin L. nr. 11/2017 M. Of. nr. 163/6 mar. 2017 modifică art. 262 a/in. (4) 
Lege pentru modificarea alin. (4) al art. 262 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 

41 completat prin L. nr. 56/2017 M. Of. nr. 253/12 apr. 2017 introduce lit.b_I) la art. 352 alin. (1) 
Lege pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 ' 

42 modificări prin L. nr. 70/2017 M. Of. nr. 273/19 apr. 2017 introduce alirz. . (6 1) - (65)/a art. 174; 
Lege pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea abrogcr art. 174 a/in. (6) 
educaisiei naţionale nr. 1/2011 

43 completat prin L nr. 90/2017 M. Of. nr. 312/2 rnai 2017 introduce a/in. (8_I) la art. 12 
Lege pentru completarea art. 12 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011 

44 modificări prin L. nr. 137/2017 M. Of.. nr. 444114 iun. 2017 modifică art. 223 a/in. (9_1) 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative 

45 completat prin L. nr. 18812017 . M. Of. nr. 593/25 iu1. 2017 
Lege pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 

46 modificări prin . L. nr. 19712017 M. Of. nr. 778/2 oct. 2017 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de 
transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea 
art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind 
reglernentarea unor măsuri bugetare 

47 modificări prin L. nr. 211/2017 M. Of. nr. 885/10 nov. 2017 
Lege pentru modificarea şi completarea art. 111 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 

48 modificări prin O.U.G. nr. 9012017 M. Of. nr. 973/7 dec. 2017 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene 

aprobată cu completări prin L. nr. 80/2018 - M. Of. nr. 276/28 mar. 2018 

introduce a/in. ('41)/a art. 61, a/in. (2_I) /a 
art. 119, a/in. (6 1) la art. 222, lit. a_]) /a 
art. 231 

introduce a/in. (3_I)-(3_4) la art. 84 

rrlodijică art. 111 a/in. (5); 
introduce a/in. (S_I) la art. 111 

prorogă până la data de 31 decembrie 
2018 ternienele prevăzute /a art. 361 a/in. 
(3) /it. e) şi g) 
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rnodificări prin L. or. 71/2018 M: Of. nr. 245/20 mar. 2018 
Lege pentru modificarea art. 84 alin. (1) şi (4) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 

1nodifcă art. 84 a1i17. (1) şi (4) 

50 modificări prin 

51 modificări prin 

52 modificări prin 

L. nr. 82/2018. M. Of. nr. 299/3 apr. 2018 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
na4ionale nr. 1/2011 

O.U.G. or. 48/2018 M. Of. nr. 499/18 iun. 2018 
Ordonanfă de urgentă privind drepturile elevilor şcolarizaţi în 
unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a 
reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legil 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi 
corn pletarea Ordonanţei de urgen(ă a Guvernului nr. 75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei 

D.C.C. or. 307/2018 M. Of. or. 579/9 iul. 2018 
Decizia nr. 307 din 8 mai 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 attn. (2) şi art. 109 
alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare 
şi ale art. 37 alin. (3) din Legea educaţiei na(ionale nr. 1/2011 

53 adrn'isă excepţie D.C.C. nr. 307/2018 M. Of. or. 579/9 iu[. 2018 
de neconst. prin 

54 modificări prin 

Decizia or. 307 din 8 m.ai 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alto. (2) şi art. 109 
alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare 
şi ale art. 37 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

L. nr. 201/2018 M. Of. or. 661/30 iul. 2018 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul educaţiei 

nlodifž:că art. 19 alir~. (1_I"); art. 25 a/ir1. 
(4), (5) ŞI (6), L71't. 32 C1"II11. (S), art. 33 ali1Z. 

( 2,), (5), (6) şi ( 7 1), art. 33_1, art. 33_ 2 
al.ir7.. ( 2) si (3), art. 63 alr.n. (1) /it. el) şi 
e_3), art. 65 aln1. (Si), art. 68 alir7. (6), 
err. 76 a1i11. (5), art. 102 a1r11. (3) /it. a), art. 

254  alin. (21); 
introduce /it. e) /a art. 96 a1i11. (5); 
abrog ă art. 33 alZIZ. (6_i), art. 76 alirl. (6) 

, 
$ (7), art. 90 alirl. (4), art. .96 alir7. (2) /it. 
a_I ), b_I ) şi c_1), art. 961. art. 96_2, art. 
254 a1111. (3_i) şi (19_2), art. 257 alitz.. 
(2_I), art. 361 a1,i11. (3) /.it. h) 

17?odl/l.ca art. 9 alir2. (2), art. 19 a/in. (3), 
art. 61 a/"r.r?. (1) şi a11r2. (4_1), art. 95 alir2. 
(1) /it. o), art. 131 alirz. (1), art. 193 a/irz. 
(5e), art.. 224 si pct. 4 dirt anexă; 

introduce a/in. (2) - (7) la art. 22, art. 
22_1 - 224, aZiii . (2_1) /a art. 61, al/it. 
(1_1 şi ('12)/a art. 129, art. 131_1 şi pct. 
511 la anexă; 

abrogă art. 95 alin.. (1) lit. j) şi pct. 52 din 
ar7.exă 

suspendă pentru o perioadă de 45 de zil"e 
art. 37 a/.in. (3) (ter111e12u1 se î111plineşte la 
23 august 2018) după care operează 
preti-ederile art. 147 din Corlstituţie 

art. 37 a1i11. (3) 

n'ioa'ifr"că art. .9 al/it. (2), (4) şi (5), art. 27 
al/it. (1), (3) şi (4), art. 45 al/it. (17), art. 
101 alin. (2), art. 104 alirz. (2), (3), (4) şi 
(5 7); 
introduce alirl. (41)/a art. 27; alirZ. (2_I) 

ŞI al/n. (7) la art. 104 
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55 modificări prin O.G. nr. 9/2018 M. Of. nr. 744/28 aug. 2018 
$ 

r 

Ordonanţă privind modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul educaţiei 

56 modificări prin O.U.G. nr. 8712018 M. Of. nr. 833/28 sep. 2018 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei nationale nr. 1/2011 

aprobată cu completări prin L. nr. 19/2019 M. Of. nr. 28/10 ian. 2019 

57 niodificări prin O.U.G. nr. 96/218 M. Of. nr. 953114 nov. 2018 
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

aprobată cu modificări şi L. nr. 93/2019 M. Of. nr. 354/8 mai 2019 
completări prin 

58 modificări prin L. nr. 289/2018 M. Of. nr. 1028/3 dec. 2018 
Lege pentru modificarea art. 11 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011 

59 completat prin L. nr. 19/2019 M. Of, nr. 28/10 ian. 2019 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
rir. 87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
na~ionale nr. 1/2011 

60 modificări prin 

61 modificări prin 

L. nr. 38/2019 M. Of. nr. 53/21 ian. 2019 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 

L. nr. 48/2019 M. Of. nr. 199/13 mar. 2019 
Loge pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 

62 modificări prin L. nr. 56/2019 M. Of. nr. 252/2 apr. 2019 
Loge pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 

63 completat prin L. nr. 57/2019 M. Of. nr. 252/2 apr: 2019 
Loge pentru completarea Legii educatiei naţionale nr. 1/2011 

64 completat prin Q.U.G. nr. .23/2019 M. Of. nr. 275/10 apr. 2019. 
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea 

' • unor termene 

aprobată cu completări prin L. nr. 230/2019 M. Of. nr. 945/26 nov. 2019 

rnodrfica art. 9 a1r11. (2), art. 27 a/in. ( 2), 

au . 99 a/in. (1), art. 101 alirl. (2), art. 158 
a/in. (4) si (4_1), art. 201 alrr?. (1) si (5), 
art. 207 a/in. (2) /it, a), art. 263 a/in. (10) şi 
art. 361 a/in. (3) /it. c); 
introduce a/in. (2__2) /a art. 9, a/in. (31)/a 
art. 19, a/in. (2_1) /.a art. 27, a/in. (10)/a 
art. 96, a/in. (10)/a art. 99, a/in. (4_2) şi 
(4_3) la art. 158, a/in. (1 _I) la art. 201, /it. 
e_I) l.a art. 216 a/in. (2), a/in. (71,) la art. 
263, a/in. (51)/a art. 294 si art. 294_I 

introduce alir?. (6_i) /a art. 263; 
abrogă art. 263 a/in. (7_i) 

prorogă terrnenul prevă~ut la art. 361 alir?. 
(3) /it. e) pănă la data de 31 decer?rbrie 
2020. 

nzodijacă art. 11 

apr~obă cu compietări 0. U. G. nr. 87/2018 
şi introduce a/in. (10) la art. 168 

modr'jică art. 25 a/in. (3) şi art. 82 a/in. (1); 
introduce a/in. (6_i) /.a art. 65 si a/in. (1_I) 
şi (i_2) la art. 82 

modijică art. 63 alit?. (2), art. 94 a/in. (2) 
lit. v) si art. 216 ali~?. (2) lit. j); 
introduce a/in. (2_1)-(2_3) la art. 63 

modifică art. 16 a/in. (1) şi (2) şi art. 24. 
alit?. (1) 

introduce art. 31_1, art. 3i2, a/in. (2_I) 
la art. 45 şi pct. 29_1 la anexă 

introduce art. 93_1, a/in. (9) şi (10) la art. 
112, art. 2261,' 
abrogă art. 253; 
prorogă terrnenul prevăzut la art. 9 alit?. 
(2_2) pâl?ă /.a începutul anului şcolar 2021-
2022 
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‚65 modificări prin L. nr. 87/2019 M. Of. nr. 345/6 mai 2019 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 14/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 . 

inodlf că al-i. 263 alin. (10) 

66 modificări prin L. nr. 102/2019 M. Of. nr. 363/10 mai 2019 tnodifică art. 99 alin. (1); 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei introduce aliii. (3_1) - (3__3) /a art. 99 
naţionale nr. 1/2011 

E7 modificări prin L. nr. 103/2019 . M. Of. nr. 371/13 mai 2019 fnodifică art. 10~ alin. ( 2) lit. e) şi /7); , . 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei introdzrce alin. (-1) la art. 105 si al.t.12. ( 2_I ) 
naţionale nr. 1/2011 la alt. 123 

68 modificări prin L. nr. 104/2019 M. Of. nr. 392/20 mai 2019 17?odl.fi.că art.. 223 a/if2. (2) şi a/in. (%) lit.b); 
Lege pentru modificarea şi completarea art. 223 din Legea introduce lit. d) la art. 223 aliti. ("6) şi aliji. 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 (14) - (16) la art. 223 

69 modificări prin L. nr. 112/2019 M. Of. nr. 460/7 iun. 2019 »lodifică art.. z.rnic pct. 1 diii O.U.G. i7r. 
- Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenţă a Guvernului 16/2014 - 

. nr. 16/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 

70 modificări prin L. nr. 114/2019 M. Of. nr. 469/10 iun. 2019 moclifică art. 262 alin. (4) 
Lege pentru rnodificareâ art. 262 alin. (4) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 

71 modificări prin L. nr. 139/2019 M. 0f. nr. 592/18 iul. 2019 fnodifică art. 1461; 
Lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educa~iei 
naţionale nr. 1/2011 

72 admisă excepţie D.C.C. nr. 657/2019 M. Of. nr. 882/1 nov. 2019 
de neconst. prin Decizia nr. 657 din 17 octombrie 2019 referitoare Ia excepţia 

de neconstituţionalitate a sintagmei "pe bază de abonament", 
cuprinsă în art. 84 alin. (3) din Legea educaţiei na~ionale 
nr.1/2011 

introduce art. 1462 _ , 

sintagma "pe ba:ă de abonan7ent ", 
cvprinsă in art. 84 alin. (3) 

73 compietat prin O.U.G. nr. 68/2019 M: 0f. nr. 89816 nov. 2019 introduce art. 991 
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

aprobată cu modificări prin L. nr. 77/2020 M. Of. nr. 493/10 iun. 2020 

în cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează: a) 
"Ministerul Economiei", "Ministerul Energiei", "Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Ântreprenoriat", 
"Ministerul Turismului" cu "Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri"; b) "Ministerul Transporturilor" şi 
"Ministerul Comunicaţiilor şi Societătii Enformaţionale" cu "Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi 
Comunicaţiilor"; c) "Ministerul Mediului", "Ministerul Apelor şi Pădurilor" cu "Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor"; d) "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adrninistra~iei Publice" şi "Institutul Naţional de Adrninistraţie" cu 
"Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei"; e) "Ministerul Educaţiei Naţionale", "Ministerul 
Cercetării şi Inovării" cu "Ministerul Educaţiei şi Cercetării"; f) "Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale" cu 
"Ministerul Culturii"; g) "Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale" cu "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale"; h) 
"Ministerul Românilor de Pretutindeni" cu "Departamentul pentru Românii de Pretutindeni"; i) "Ministerul pentru 
Rela(ia cu Parlamentul" cu "Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul" sau, după caz, cu "Departamentul 
pentru relaţia cu Moldova"; j) de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţlonarea 
Centrului Naţional de Politici şi Evaluare, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii şi 
denumiri se înlocuiesc după cum urmează: sintagma "Institutul de Ştiin~e ale Educaţiei" cu sintagma "Centrul 
Naţional de Politici şi Evaluare" şi sintagma "Centrul Naţional pentru Evaluare şi Examinare" cu sintagma "Centrul 
Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie"; 
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~ 
74 modificări prin L. nr. 221/2019 M. Of. nr. 929/19 nov. 2019 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 

nrodifică all. 66 alin. (1), art. 205 alin. (5); 
introduce alin. (1_I) la art. 7, alin. (4) l.a 
art. 16 r art. 561; completea~ă anexa 

4 
J 

75 modificări prin O.U.G. nr. 79/2019 M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul 
educaţiei şi pentru prorogarea unor termene 

76 completat prin O.U.G. nr. 84/2019 M. Of. nr. 1050/30 dec. 2019 
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 201 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 

aprobată cu modificări şi L. nr. 93/2021 M. Of. nr. 413/20 apr. 2021 
completări prin 

77 modificări prin L. nr. 260/2019 M. Of. nr. 1051/30 dec. 2019 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 

78 completat prin O.U.G. nr. 3/2020 M. Of. nr. 36I20 ian. 2020 
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 284 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 

79 modificări prin O.U.G. nr. 15/2020 M. Of. nr. 103/11 feb. 2020 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 

80 rectifieare , M. Of. nr. 109/12 feb. 220 
RECTIFICARE 

81 completat prin L. .nr. 3712020 . M. Of. nr. 280/3 apr. 2020 
Lege pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii şi a art. 94 din Legea educa~iei naţionale nr. 
1/2011 . 

82 modificări prin O.U.G. nr. 70/2020 M. Of. nr. 394/14 mai 2020 
Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri, 

. începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, .pentru prelungirea unorterrnene, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altar 
acte normative 

aprobată cu modificări şi L. nr. 179/2020 M. Of. nr. 755/19 aug. 2020 
completări prin 

83 modificări prin 

~ 

O.U.G. nr. 79/2020 M. Of. nr. 437/25 mai 2020 

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legil 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 

prorogă tern?enele prevă:ute /a all. 361 
alirz. (3) /it. b), c) şi d) 

introduce alin. (1 _') la art. 201 

nlodi.fr.că art. 234 alilz. (4) şi art. 280 alirz. 
(I) (3), (4). (5), (7) şi (8): 
introduce alrrl. (4_I) şi (4_2) la art. 234 şi 

, 
alirz. (3 1) la art. 280 

Irltroduce a1111. ('ii) - (1 _4) la art. 284 

modifică art. 84 alin. (3) şi (3_1); 
abrogă art. 84 alir?. (3_2), (3_3) şi (3_4) 

rectrf ca art. 84 alăn. (3) şi alin.. (3_I) 

introduce alin. (21)/a art. 94 

modifică art. 84 a/in. ("1), alil7. (3) şi alin. 
(3_I), art. 105 alin. (2) /it. e); 
introduce alir7. (3 5)/a art. 84, /it. e_I) la 

. art. 105 al/n. (2), alin. (7) la art. 111; 
abrogă art. 84 alirz. (3) 

mod /că art. 34, art. 36, art. 150 al/n. (2), 
art. 177 alilz. (3), all. 208 alirz. (3), all. 285 
alirz. (3), art. 291 alin.. (3), art. 331 a/in. (1), 
introduce a/in. (81)/a art. 44, al/n. (74,) 

la all. 142, art. 176i, alin. (5) -. (7) la art. 
177, alin. (21)/a art. 199, lit. n) la all:
249, alin. (4_2) la art. 285, alin:(70_1) la 
art. 287 
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84 modificări prin ... L. nr. 80/2020 M. Of. nr. 510/15 iun. 2020 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 

modif că an. 131 alin. (1), art. 286 alin. (1) 
$ art. 287 a1111. (9); 
introduce  17t. /î) /a art. 287 a/I17. ('2) 

Ş5 modificări prin L. nr. 83/2020 M. Of. nr. 520/17 iun. 2020 
Loge pentru modificarea art. 260 din Legea educaţiei 
naionale nr. 1/2011 

86 rnodificări prin L. nr. 103/2020 M. Of. nr. 583/2 iui. 2020 
Loge pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare 
a sistemului de învăţământ 

87 completat prin L. nr. 109/2020 M. Of. nr. 590/6 iui. 2020 
Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 

88 compietat prin L. nr. 133/2020 M. Of. nr. 623/15 iui. 2020 
Lege pentru completarea art. 83 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011  . 

S9 modificări prin L. nr. 184/2020 M. Of. nr. 762/20 aug. 2020 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaliei 
naţionale nr. 1/2011 

90 modificări prin L. nr_ 185/2020 M. Of. nr. 762/20 aug. 2020 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 

91 modificări prin L. nr. 186/2020 M. Of. nr. 762/20 aug. 2020 
Lege pentru modificarea şi completarea art. 58 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 

92 compietat prin L. nr. '187i2020 M. Of. nr. 762/20 aug. 2020 
Lege pentru completarea Legii educatiei naţionale nr. 1/2011 

93 modificări prin O.U.G. nr. 141/2020 M. Of. nr. 767/21 aug. 2020 
Ordonanţă de urgen~ă privind instituirea unor măsuri pentru 
buna funcţionare a sistemului de învăţărnânt şi pentru 
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 

aprobată cu modificări prin L. nr. 87/2021 M. Of. nr. 403/16 apr. 2021 

94 modificări prin O.U.G. nr. 171/2020 i•1/i. Of. nr. 950/15 oct. 2020 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea art. 
58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

lnodifică art. 260 alin. (1) lit. d) 

suspendă aplica.bilitatea art. 7 a/in. (2) 
până la 1 sept. .2020 

introduce a1112. (2_I) la art. 70, /it. î) la art. 
94 a./in. (2) 

introduce alin.. (1_I) la art. 83 

modťfLcă art. 234 alin. '(3); 
introduce art. 2931 

Inodifi.că art. 63 alin. (1) lit. c), d), e) si 
e_1), art. 63 a/i~i. (2) lit. b), art. 63 a/it7. ("3) 
şi ('3]). art. 262 al in. (1) /it, a) şi b), art. 
262 partea introductivă a a/in. (3) şi al.in. 
(4) şi art. 263 alin. (2); 
introduce alin. (1_i) l.a art. 23, lit. dl) la 
art. 63 alili. (1). a1i12. (4) la art. 63, /it. e) I.a 
art. 262 al/u . (1), al/n. (41)/a art. 262 si 
a/in. (7) La art. 262 

1nod(i.că art. 58 al/u . (1) şi (4); 
introduce alin. (5) -(10) la art. 5 8 

Introduce art. 25_I şl a/tn. (7) şi (8) in art. 
140 

mod('fică art. 172 alin. (1) /it. a); 
introduce alin. (4) la art. 66, a//l7. (1 _I) la 

art. 24.1, a./in. (‚41,) la art. 242, alitl. (5_I) 
La art. 242, alin.. (‚61)/a art. 242, alin. 
(71)/a art. 242 

niodifcă art. 58 alijz. (1), (4), (5)-(9); 
intro duce a/i1T. (4_I) şi (9_I)-(9_4) la art. 
Ş$ 
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95 modificări prin 
.~ 

V 

L. nr. 226/2020 M. Of. nr. 1018/2 nov: 2020 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 

- 96 modificări prin O.U.G. nr. 226/2020 M. Of. or. 1332/31 dec. 2020 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene 

97 modificări prin ` O.U.G. or. 6/2021 M. Of. or. 125/5 feb. 2021 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 

98 modificări prin 

99 modificări prin 

100 modificări prin 

101 modificări prin 

102 modificări prin 

O.U.G. nr. 8/2021 M. Of. or. 168/18 feb. 2021 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

O.U.G. or. 22/2021 M. Of. or. 335/1- apr. 2021 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului or. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 

L. nr. 93/2021 M. Of. or. 413/20 apr. 2021 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 84/2019 pentru completarea art. 201 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 

O.U.G. nr. 41/2021 M. Of. or. 560/31 rnai 2021 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 

O.U.G. or. 50/2021 M. Of. nr. 606/17 iun. 2021 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 

103 modificări prin O.U.G, nr. 100/2021 M. Of. or. 884/15 sep. 2021 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011.şi abrogarea unor acte 
normative din domeniul protecţiei sociale 

nnodif că art. 84 a/in. (1); 
introduce  a/in. (1_I)-(1_3) la art. 84 şi lit. 
e) /a art. 104 a/in. (2); 
abrogă art. 84 a/in. (3), (3_1) şz (3_5) şz 
art. 105  a/in. (2) /it. e) si el) 

niodifz.că art. 27 a/in. (6); 
termenu/ prevăzut /a art. 361 a./in. (3) /it. e) 
se prorogă până la data de 31 decerzzbrie 
2021 

modifică art. 58 a/in. (41), a/in. ('91) şi 
(‚92,), 
introduce a/in. (1 _1) şi ('12,), a/Ilz. (4_2), 
a/in. (8_I) şi a/in. (‚11)/a art. 58 

modUiică art. i23 a/irz. (2_I), art. 205 a/in. 
(2), art. 269; 
abrogă art. 205 a/in. (2_I) 

mod J  îcă art. 9 a/in. (2), art. 158 a/in. (2), 
(4), (4_I), (4_3) şi (5), art. 223 a/in. (8) şi 
(14), 
intro uce a/irl. 3) /a art. 115, , a/in. (4) la 

art. 116, a/in. (4_1) la art. 132, a/in. (6) /a 
art. 137, a/ilz. (1 _1) la art. 138, a/in. (4) ş 
(5) la art. 147, a/in. (1 2) /a art. 192, alirz. 
(2_I) la art. 223, /it. e) la art. 223 a/in. (6), 
a/in. (17)/a art. 223, /it. j_1) la art. 287 
a/in. (2) 

modţf/că art. 201 a/in. (3_2); 
introduce a/in. (13,) -(1 _5) l.a art. 201 

rllodifică art. 257 a/in. (1), art. 260 a/in. (1); 
introduce a/in. (1 _I) la art.. 257, a/in. 
('ii,) /a art. 260, a/in. (2_I) /a art. 261, 
art. 261]; 
abrogă art. 246 aim . (3) 

~ 

modi.~că art. 84 alli2. (‚13); ' 
introduce a/in. ('14,) - (i9) /a art. 84; 
abrogă art. 104 alir7. (2) /.it. e) 

mod f/că art. 27 a/in. (3); 
introduce a/in. (1=1)-(1 _5) la art. 27 şi 
a/in. ('1_2,) şi ('1_3) la art. 248 
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14 completat prin L. nr. 249/2021 M. Of. nr. 975/1.3 oct. 2021 ~ 
Loge pentru completarea art. 84 din Legea e.ducaţiei nationale 
nr. 1/2011 

i»tr-odzrce alii7. (/ J O) la art. 84 

V 
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L. nr, 174/2019  M. Of. nr. 820/9 oct. 2019 

, Lege privind înfiinţarea Muzeului NaVonal de /stone a Evreilor Şi at Holocaustului din România 

I promulgată prin D. or. 731/2019 M. Of. nr, 820/9 oct. 2019 
Decret pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea Muzeului 
Naţional de Istone a Evreilor şi al Holocaustului din România 

Carasiiiul Legisiativ - 20 octombrie 2021 Fag. I dFit I 




