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

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, republicată, cu modificările şi completările , 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 42, alineat (3), litera a), se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) în învăţământul de artă şi în învăţământul sportiv: 
a) şcolarizarea se realizează începând cu învăţământul primar;

2. Articolul 42, alineat (4), se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Pentru activitatea artistică de performanţă, la propunerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a inspectoratelor şcolare, a Ministerului Culturii şi/sau a instituţiilor publice 

de cultură împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale se pot organiza cluburi şcolare şi 
unităţi de învăţământ preuniversitar de stat cu program de artă, integrat ori suplimentar.

(4.1) Pentru activitatea sportivă de performanţă, la propunerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a inspectoratelor şcolare, a Ministerului Tineretului şi Sportului, 
Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Federaţiilor Sportive Naţionale, academiilor 
sportive, cluburilor sportive, cluburilor sportive universitare, asociaţiilor sportive 

împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale se pot înfiinţa cluburi şcolare şi unităţi de 

învăţământ preuniversitar de stat, clase vocaţionale cu program sportiv integrat ori 
suplimentar.

3. Articolul 42, alineat (8), se modifică şi va avea următorul cuprins:

(8) Pentru buna desfăşurare a activităţii, cluburile sportive şcolare, liceele cu profil 
sportiv, clasele vocaţionale beneficiază da_baze sportive proprii _şL_de_ acces gratuit în 

bazele sportive care aparţin celorlalte unităţi de învăţământ preuniversitar publice 

precum şi a celor aparţinând administraţiilor publice locale, cu acordul conducerilor 
acestor.



(11) Cluburile sportive şcolare şi universitare, liceele cu profil sportiv, clasele vocaţionale 

pot să fie finanţate şi de autorităţile administraţiei publice locale.

4.. Articolul 43, alineat (2), se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Pentru activităţile sportive şcolare din sistemul preuniversitar în structura Ministerului 
Educaţiei Naţionale funcţionează Federaţia Sportului Şcolar.
(2.1) Pentru activităţile sportive universitare din sistemul universitar în structura 
Ministerului Educaţiei Naţionale funcţionează Federaţia Sportului Universitar.

5.. Articolul 43, alineat (3), se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Tineretului şi Sportului 
şi celelalte ministere interesate, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive 

naţionale, academiile sportive, cluburile sportive, cluburile sportive universitare, 
asociaţiile sportive, companiile private, autorităţile locale, precum şi instituţiile de cultură 

pot sprijini financiar şi material activităţile de performanţă în domeniul artelor, respectiv al 
sportului.

(3.1) Companiile private care încheie contract de parteneriat cu unităţile de 

învăţământ care desfăşoară învăţământ vocaţional integrat şi suplimentar, potrivit 
reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale , beneficiază de facilităţi la plata 

impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor 
sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 
75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, repubiicată.
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