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AVIZ
referitor la propunerea legislativă Pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare

Analizând propunerea legislativă Pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare, transmisă de Secretarul General al Camerei 
Deputaţilor cu adresa nr.Plx, 154/4.04.2022 şi înregistrată la Consiliul 
Legislativ cu nr.D405/5.04.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art.2 alin. 1 lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46 

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

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Prezenta propunere are ca obiect completarea art.82 din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un nou alineat şi anume alin.(L); astfel se doreşte ca elevii 
înscrişi la unităţile de învăţământ particulare autorizate/acreditate să 

beneficieze de burse de performanţă şi de merit.
Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.n) din 

Constituţia României, republicată, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(l) 
din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Camera Deputaţilor.

Precizăm că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ nu 

se pronunţă asupra oportunităţii soluţiei legislative preconizate.
2. Semnalăm că alte trei propuneri legislative care au fost trimise 

Consiliului Legislativ spre avizare cu adresele Pix. 138 din 23.03.2022, 
Pix.149, respectiv Pix.150 din 28.03.2022, au ca obiect intervenţii 
legislative asupra aceluiaşi act normativ, în speţă Legea nr.1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare.
Pentru sistematizarea legislaţiei şi promovarea unor soluţii unitare 

este recomandată analizarea lor împreună şi adoptarea unui singur act 
normativ modificator.



3. La titlu, pentru a respecta regulile de tehnică legislativă, 
propunem următorul conţinut:

„Lege pentru completarea art.82 din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011”.
4. La art. I, partea introductivă va deveni parte dispozitivă, cu 

următoarea redactare:
„La articolul 82 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.l8 din 10 

ianuarie 2011, cu modificările şi completările, după alineatul (1) se 

introduce un nou alineat, alin. (L), cu următorul cuprins:”.
In continuare se va reda textul propus pentru alin. (1 ^), cuprins între 

ghilimele, iar partea dispozitivă antepusă textului propus se va elimina.
Referitor la textul propus pentru art.82 alin.(l^) având în vedere 

că dreptul elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul 
preuniversitar de stat la bursele de performanţă şi de merit este deja 
reglementat prin alin.(l) al art.82, pentru evitarea unui paralelism 

legislativ, propunem înlocuirea sintagmei „inclusiv cei din unităţile 
şcolare particulare autorizate/acreditate,” cu termenul „particular”.

5. La art.II, pentru un spor de rigoare normativă, propunem 

următoare formulare:
„Prezenta lege intră în vigoare începând cu prima zi a anului 

şcolar următor celui în care a fost publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea 1.”

6. Având în vedere intervenţia legislativă preconizată prin prezenta 
propunere, dar şi cele deja suferite până în prezent de Legea nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, este necesară inserarea unui articol, 
art.III, care să dispună republicarea, cu următorul conţinut:

„Art.IIL - Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.l8 din 10 ianuarie 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cea adusă prin 

prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, dându-se textelor o nouă numerotare”.
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

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

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

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

1

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

modifică ari. 247 lil. O- id. h);
introduce lit. d_J) la art. 247

3 modificări prin L. nr. 283/2011 M.Of. nr. 887/14 dec. 2011
Lege 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 domeniul bugetar

prorogă termenul de la art. 36J alin. (3) lit. 
g) până la I ianuane 2013; 
până la 31 dec. 20!2 nu se acordă 
cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin.
(6):
până la începutul anului şcolar 2012-2013 
nu se acordă finanţarea de bază prevăzută 
la art. JOI alin. (2)

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

modifică art. 252 alin. (1) şi (2), art. 253. 
art. 254alin. (11), (J3), (16), (I7)şi(19): 
introduce alin. (3) la art. 63. alin. (4_1) Io 

art. 158, alin. (5) la ari. 160, alin. (l_l) la 
ari. 162.. alin. (9_1) la art. 193, alin. (11) la 
art. 193. alin. (5) şi (6) la art. 252, art. 
254_1, alin. (9) la art. 255, alin. (4_1) la 
art. 285, alin. (6) la art. 289

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

la data de 1 februarie 2014, modifică art. 
112 alin. (6), ari. 120 alin. (2): 
introduce alin. (7) şi (8) la art. 112; 
abrogă art. 201 alin. (3)

(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 prorogă termenul prevăzut la art. 361 alin. 
(3) Ui. g) până la dala de 1 ianuarie 2014Ordonanţă 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. 66. art. 85 alin. (2). art. 104 
alin. (2). ari. 105 alin. (2) partea 
introductivă, art. 111. alin. (6), art. 167 
alin. (2). art. 172 alin. (1) lit. a), art. 236 
alin. (2). art. 284 alin. (2), art. 288 alin.
(l), anexa;
introduce alin. (3_1) la art. 211, lit. b_l) 

la art. 247. lit. c_J) la art. 247, alin. (6) şi 
(7) la an. 284, alin. (7) la art. 289; 
abrogă art. 172 alin. (4). art. 215, art. 289 

alin. (2) şi (4). art. 301 alin. (5) lit. b); 
prorogă prevederile art. 9 alin. (2). art.
101 alin. (2), art. 27 alin. (6) şi art. 361 
alin. (3) Ut. e) până la data de 31 
decembrie 2013



8 modificări prin O.U.G. nr. 14/2013 M. Of. nr. 133/13 mar. 2013 modifică ari. 263 alin. (10). anaxa: 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi complelarea Legii introduce alin. (}0_l) la art. 263 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

aprobată cu modificări prin L. nr. 87/2019 M. Of. nr. 345/6 mai 2019

9 modificări prin L. nr. 62/2013 M. Of. nr. 160/26 mar. 2013
Lege pentnj modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

modifică an. 96 alin. (3)

10 completat prin L. nr. 206/2013
Lege pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

M. Of. nr. 403/4 iul. 2013 introduce alin. (6_J) la aii. JI2

11 admisă excepţie D.C.C. nr. 397/2013 
de neconst. prin

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

an. 284 alin. (7) şi an. 289 alin. (7)

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

suspendă, pe o perioadă de 45 de zile. 
prevederile art. 284 alin. (7) şi art. 289 
alin. (7):

termenul se împlineşte la 13 dec. 2013. 
după care operează prevederile art. 147 
alin. (!) din Constituţie

13 modificări prin O.U.G. nr. 117/2013 M. Of. nr. 843/30 dec. 2013
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentnj luarea unor măsuri în 
domeniul învăţământului

modifică an. 16 alin. (1) şi (2). art. 23. an. 
24 alin. (1). an. 31 alin. (3). an. 32 alin.
(3) , art. 33 alin. (5) şi (6). art. 63 alin. (1) 
lit. c), d). e) şi J). art. 74 alin. (5). art. 75 
alin. (2). art. 76 alin. (2) lit. b). art. 76 alin.
(4) . art. 84 alin. (1) şi (2). art. 85 alin. (2). 
art. 102 alin. (2), ari. 105 alin. (I), an.
111 alin. (4). art. 136 alin. (1), art. 160 
alin. (1). (2) şi (3). art. 193 alin. (7) şi (9). 
art. 197 lit. b), art. 205 alin. (2), ari. 206 
alin. (2). art. 221 alin. (2). art. 253. art.
285 alin. (4). art. 296 alin. (2). art. 361 
alin. (3) lit. b), c) şi d):
introduce alin. (9_1) - (9_3) la art. 44. 
alin. (3_1) la ari. 71. alin. (5_1) - (5_4) la 
art. 104, lit. 1} la art. 105 alin. (2). alin. (7) 
la art. 112, alin. (7) la ari. 284, alin. (7) la 
art. 289, alin. (3_l) la art. 301; 
abrogă art. 30 alin. (3). art. 125 alin.(l) lit. 
b). art. 132 alin. (5). art. 160 alin. (4). art. 
193 alin. (10)

14 modificări prin L. nr. 1/2014 M. Of. nr. 24/13 ian. 2014
Lege pentru modificarea art. 105 atin. (2) llt. f) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

modifică art. 105 alin. (2) lit.J)

15 admisă excepţie D.C.C. nr. 106/2014 
de neconst. prin

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

art. 253 alin. (1) Ut. a) şi b)



16 modificări prin D.C.C. nr. 106/2014 M. Of. nr. 238/3 apr. 2014 suspendă pentru o perioadă de 45 zile
Decizia nr, 106 din 27 februarie 2014 referitoare la excepţia de dispoziţiile ari. 253 alin. (1) Ut. a) şi 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) 
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

b)((ermenul se împlineşte la 18 mai 2014) 
după care operează dispoziţiile an. 147 
alin. (1) din Constituţie

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

aprobă O.V.G. nr. 84/2012 •

18 modificări prin O.U.G. nr. 16/2014 M. Of. nr. 266/10 apr. 2014 modifică art. 253;
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii introducepct. 60 Ia anexă 
educaţiei naţionale nr, 1/2011

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



19 modificări prin O.U.G. nr, 49/2014 M, Of. nr. 486/30 iun. 2014
.Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în 
domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea 
unor acte normative

modifică art. 23 alin. (I) Ut. c) pct. (ii), art. 
30 alin. (2), ari. 44 alin. (7). art. 44 alin.
(8). ari. 57 alin. (4), art. 88, ari. 89, ari. 90 
alin. (2). aii. 92 alin. (}), ari. 94 alin. (2) 
lil. f), ari. 95 alin. (î) Ut. m). art. 96 alin.
(2). art. 96 alin. (3) şi (4), art. 96 alin. (S), 
art. 10} alin. (2). ari. 106. art. 112 alin.
(4), an. 112 alin. (6), art. 114, art. 122 
alin. (3). art. 129 alin. (1). art. 140 alin.
(4) . art. 173 alin. (1) şi (2), art. 211 alin.
(6), an. 213 alin. (4) şi (7), ari. 214 alin.
(2) . art. 227 alin. (1) Ut. a), art. 227 alin.
(3) , an. 236 alin. (1) Ut. b) şi c), art. 236
alin. (2), art. 238 alin. (1), art. 238 alin. (6) 
şi (7), art. 239 alin. (1). (2) şi (5), art. 240 
alin. (}), art. 247 Ut. b), c), d),j) şi k). art. 
248 alin. (1), art. 248 alin. (6). art. 254 
alin. (3). (4) şi (5). art. 254 alin. (8) Ut. a), 
an. 254 alin. (9), art. 254 alin. (10), an. 
254 alin. (11). (13). (14). (15). (16). (18) şi 
(19), art. 257 alin. (2) şi (3), art. 258 alin. 
(1). (3). (4). (5) şi (7), art. 262 alin. (3) Ut. 
a), b). d). e) şi f). art. 262 alin. (4), ari. 284 
alin. (2). art. 284 alin. (6), art. 289 alin.
(6). art. 291, art. 303 alin. (4). art. 342 
alin. (4), anexa:
introduce alin. (2_}) la art. 9. alin. (3_1) şi 
(3_2) la art. 44, alin. (7^1) şi (7_2) la art. 
44, alin. (5_}) la ari. '78, alin. (12) la art.
78. alin. (3) la ari. 90, alin. (2_1) şi (2_2) 
la ari. 92, alin. (2) la art. 93. Ut. x) şi y) la 
art. 94 alin. (2), alin. (2_1) la ari. 96. alin. 
(4_1) şi (4_2) la art. 96. Ut. i) la art. 111 
alin. (1). alin. (2_1) la an. 111, alin. (4_1) 
la ari. 112. alin. (4) la art. 119, alin. (4) la 
an. 122, alin. (6) şi (7) la an. 138, alin.

?l ^'7- 140, alin. (6_1) - (6_3)
la art. 142. alin. (7_1) - (7_3) la art. 142. 
alin. (1 _1) la art. 164, Ut. c) la art. 171, 
alin. (5_1) la art. 173, alin. (7) la art. 173, 
alin. (2_1) şi (2_2) la art. 207, alin. (4) şi
(5) la an. 227, alin. (1_1) - (1_3) ta art. 
238. alin. (1 _1) la art. 248, alin. (7) la art. 
252, alin. (8) ia art. 254, alin. (9_1) - (9_4) 
la an. 254. alin. (W_l) la art. 254, alin. 
(19_1) la art. 254, alin. (8) la art. 258, Ut. 
d) la art. 262 alin. (1), alin. (5) şi (6) la art. 
262, alin. (2_1) la an. 284 , alin. (8) la art. 
284, alin. (17) şi (18) la art. 304, alin. (5) 
la art. 342. alin. (2) şi (3) la art. 352: 
abrogă art. 96 alin. (7) Ut. e), art. 247 Ut. 
b_I) şi c_l), art. 248 alin. (3)

20 rectificare M. Of. nr. 662/9 sep. 2014 rectifică art. 4_} alin. (4)
RECTIFICARE

21 modificări prin O.U.G. nr. 83/2014 M. Of. nr. 925/18 dec. 2014 prevederile art. 9 alin. (2) , art. 101 alin. 
(2) şi ale art. 361 alin. (3) Ut. e) şi Ut. g) se 
prorogă până la 31 decembrie 2016; 
cupoanele prevăzute la art. 27 alin. (6) nu 
se acordă până la 31 decembrie 2016

Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice

aprobată cu modificări şi L. nr. 71/2015 
completări prin

M. Of. nr. 233/6 apr. 2015



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 şl modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei

modifică an. 24 alin. (3). ari. 3J alin. (7), 
an. 33 alin. (6). an. 76 alin. (!). an. 76 
alin. (2). an. 94 alin. (2) Iii. d). an. 223 
alin. (12). an. 300 alin. (4):

iniroduce alin. (4) la an. 25, alin. {5_J)- 
(5_6) la ari. 33. alin. (7_l) la an. 33. alin. 
(7_l) şi (7_2) la an. I6S. alin. (3_l) la an. 
217. alin. (4_}) la ari. 300. alin. (7) la an. 
362:

abrogă an. 24 alin. (2). ari. 33 alin. (8) şi
(9)

23 admisă excepţie D.C.C. nr. 669/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 59/23 ian. 2015
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 dispoziţiilor 
art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale

ari. 18 alin. (2) teza întâii

20 modificări prin D.C.C. nr. 669/2014 M. Of. nr. 59/23 ian. 2015
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 dispoziţiilor 
art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale

suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. 18 
alin. (2) teza întâi (termenul se împlineşte 
la 8 martie 2015) după care operează 
prevederile ari. 147 din Constituţie

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

modifică ari. 96 alin. (2) Ut. d)

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

modifică art. 151

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

modifică art. 18 alin. (2)

20 completai prin M. Of. nr. 733/30 sep. 2015O.U.G. nr. 41/2015
' Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

iniroduce alin.( 1_1J la art. 286. alin. (8) la 
an. 362

aprobată cu modificări şi L. nr. 112/2016 
completări prin

M. Of. nr. 408/30 mai 2016

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

introduce alin. (1_1) şi (l_2) la an. 12, 
.secţiunea a 12_l-a cu ari. 47_}- 47_7 la 
titlul II capitolul II



30 modificări prin O.U.G. nr. 4/2016 M. Of. nr. 182/10 mar. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

aprobată cu modificări şi L. nr. 139/2019 
completări prin

introduce art. 146^1: 
abrogă ari. 324 Iii. c) şi d)

M. Of. nr. 592/18 iul. 2019

31 completat prin L. nr. 118/2016 M. Of. nr. 419/3 iun. 2016
Lege pentru completarea art. 31 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011

introduce alin.(2_l) la art. 31

32 modificări prin L. nr. 140/2016
Lege pentnj modificarea art. 277 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

M. Of. nr. 529/14 iul. 2016 modifică art. 277

33 modificări prin L. nr. 141/2016
Lege pentru modificarea şl completarea art. 63 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

M. Of. nr. 529/14 iul. 2016 modifică art. 63 alin. (3): 
introduce alin. (3_J) la art. 63

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

aprobată cu modificări prin L. nr. 197/2017

O.U.G. nr. 69/2016 introduce alin. (3_I) şi (3_3) Ia art. 84

M. Of. nr. 778/2 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 
completări prin

modifică art. 25 alin. (4). art. 32 alin. (5). 
art. 33 alin. (2). (5). (7) şi (7_l). art. 33 
alin. (6):
introduce alin. (9) la art. 12, alin. (J_I) la 
art. 19. alin. (5) şi (6) la art. 25. alin. (6_J) 
la art. 33. art. 33J. 33_2. Ut. ej)-e_3) la 
art. 63 alin. (1). alin. (5_I) şi (5_2) la art. 
65, alin. (6) la art. 68, alin. (5)-(7) la art.
76. alin. (4) la art. 90. Ut. a_J). h_l) şi c_l) 
la ari. 96 alin. (2), an. 96_1. art. 96_2. 
alin. (3) la an. 102. alin. (2_1). (3_1) şi 
(19_2) la an. 254. alin. (2_}) la art. 257 şi 
Ut. h) la ari. 361 alin. (3): 
abrogă art. 33 alin. (3_l)-(5_6)

M. Of. nr. 299/3 apr. 2018

36 modificări prin M. Of. nr. 1009/15 dec. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentnj modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării 
profesionale şl sănătăţii

aprobată prin L. nr. 307/2021

O.U.G. nr. 96/2016 modifică art. 49 alin. (I). (2) şi (4), art. 150 
alin. (1) şi (6). an. 166 alin. (2). art. 219 ■ 
alin. (1) Ut. a), art. 221 alin. (2). an. 241 
alin. (4). art. 242 alin. (7), an. 254 alin. 
(14). art. 257 alin. (2). art. 258 alin. (1) şi 
(3) . an. 301 alin. (5). an. 340 alin. (2), art. 
361 alin. (3) Ut. b}-d) şi an. 361 alin. (5): 
introduce alin. (7) h art. 150. alin. (1_1) 
la art. 192. alin. (6) la art. 294 şi art. 
340J:
abrogă art. 241 alin. (5)

M. Of. nr. 1219/22 dec. 2021

37 modiricări prin O.U.G. nr. 99/2016 M. Of. nr. 1035/22 dec. 2016 Termenele prevăzute la art. 361 alin. (3) Ut. 
e) şi g) .se prorogă până la data de 1 martie 
2017.

Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentnj salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

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



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

aprobată cu modificări prin L. nr. 137/2017

introduce afin. (2_l) la art. 205 alin. 
(9J) şi (9_2) h art. 223

M. Of. nr. 444/14 iun. 2017

39 modificări prin O.U.G. nr. 9/2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare in anui 
2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 
compietarea unor acte normative 

aprobată cu modificări şi L. nr. 115/2017- 
completări prin

M.Of. nr. 79/30 ian. 2017 prorogă termenele prevăzute la ari. 36! 
alin. (3) Ui. e) şi g) până la data de 1 
ianuarie 2018

M.Of.nr. 403/29 mai 2017

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

modifică art. 262 alin. (4)

41 completat prin L. nr. 56/2017 M. Of. nr. 253/12 apr. 2017
Lege pentru completarea art. 352 alin. (1}din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

introduce lit.b_l) la art. 352 alin.(3)

42 modificări prin L. nr. 70/2017 M. Of. nr. 273/19 apr. 2017
Lege pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

introduce alin. (6_IJ - (6_5) h art. 174: 
abrogă ari. 174 alin. (6)

43 completat prin M. Of. nr. 312/2 mai 2017
Lege pentru completarea art. 12 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011

L. nr. 90/2017 introduce alin. (8_]) la art. 12

44 modificări prin L. nr. 137/2017 M. Of. nr. 444/14 iun. 2017
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative

modifică art. 223 alin. (9_1)

45 completat prin M. Of. nr. 593/25 iul. 2017L. nr. 188/2017 
Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

introduce alin. (4^1) la art. 61, alin.(2_l) la 
art. } 19, alin.(6_l) la art.222. Ut. a_l) la 
art. 231

46 modificări prin L. nr. 197/2017
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 
reglementarea unor măsuri bugetare

M.Of. nr. 778/2 oct. 2017 introduce alin. (3_1)‘(3_4) la art. 84

47 modificări prin L. nr. 211/2017
Lege pentnj modificarea şi completarea art. 111 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

M. Of. nr. 885/10 nov. 2017 modifică art. UI alin. (5): 
introduce alin. (5_1) la art. UI

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

aprobată cu completări prin L. nr. 80/2018

O.U.G. nr. 90/2017 prorogă până la data de 31 decembrie 
2018 termenele prevăzute la art. 361 alin. 
(3) Ut. e) şi g)

M. Of. nr. 276/28 mar. 2018
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49 modificări prin L. nr. 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

modifică art. 84 alin. (}) şi (4)

50 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 
naţionale nr, 1/2011

modifică art. 19 alin. (î_l). art. 25 alin.
(4). (5) şi (6). ort. 32 alin. (5). art. 33 alin. 
(2). (5). (6) şi (7J), art. 33 J. art. 33_2 
alin. (2) şi (3), ari. 63 alin. (!) Ut. e_I) şi 
e_3). art. 65 alin. (5_I), art. 68 alin. (6).

■ art. 76 alin. (5). art. 102 alin. (3) Ut. a), art. 
254 alin. (2J):
introduce Ut. e) la art. 96 alin. (2); 
abrogă art. 33 alin. (6_1), art. , 76 alin. (6) 
şi (7). ari. 90 alin. (4). art. 96 alin. (2) Ut. 
a_I). b_I) şi c_l). art. 96_I. art. 96_2. ari. 
254 alin. (3_1) şi (19_2), art. 257 alin. 
(2_1). art. 361 alin. (3) Ut. h)

51 modificări prin O.U.G. nr. 48/2018 M. Of. nr. 499/18 iun. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind drepturile elevilor şcolarizaţi în 
unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a 
reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr, 1/2011, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei

modifică art. 9 alin. (2), art. 19 alin. (3), 
art. 61 alin. (l) şi alin. (4_1), art. 95 alin. 
(1) Ut. o), ari. 131 alin. (1), art. 193 alin. 
(5). art. 224 şipcl. 4 din anexă;

introduce alin. (3) - (7) la art. 22, art.
22_1 - 22_4, alin. (2_1) la aii. 61, alin.
(1 _1) şi (1_2) la art. 129, art. 131 _1 şi pct. 
51 1 la anexă;

abrogă art. 95 alin. (1) Ut. j) şi pct. 52 din 
anexă

52 admisă excepţie D.C.C. nr. 307/2018 
de neconst. prin

M.Of. nr. 579/9 iul. 2018
Decizia nr. 307 din 8 mai 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (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

art. 37 alin. (3)

53 modificări prin D.C.C. nr. 307/2018 M. Of. nr. 579/9 iui. 2018 suspendă pentiu o perioadă de 45 de zile 
ari. 37 alin. (3) (termenul se împlineşte la 
23 august 2018) după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

Decizia nr. 307 din 8 mai 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (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

54 modificări prin L. nr. 201/2018 M.Of. nr. 661/30 iul. 2018 modifică art. 9 alin. (2), (4) şi (5). art. 27
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative alin. (1), (3) şi (4). art. 45 alin. (17), art. 
în domeniul educaţiei 101 alin. (2), art. 104 alin. (2), (3), (4) si 

(5J):
introduce alin. (4_1) la art. 27, alin. (2_1) 

şi alin. (7) la ari. 104



55 modificări prin O.G. nr. 9/2018 M. Of. nr. 744/28 aug. 2018
Ordonanţă privind modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul educaţiei

modifică ari. 9 alin. (2). art. 27 alin. (2). 
an. 99 alin. (l). an. 101 alin. (2), an. 158 
alin. (4) şi (4_1). an. 201 alin. (1) şi (5). 
an. 207 alin. (2) Iii. a), an. 263 alin. (10) şi 
an. 361 alin. (3) Ut. c); 
introduce alin. (2_2) la art. 9, alin. (3_1) la 
an. 19. alin. (2_i) la art. 27. alin. (10) la 
an. 96, alin. (10) la art. 99. alin. (4_2) şi 
(4_3) la art. 158. alin. (1_1) la an. 20!. Iii. 
e_l) la art. 216 alin. (2). alin. (7_1) la art. 
263. alin. (5_1) la ari. 294 şi an. 294_1

56 modificări prin O.U.G. nr. 87/2018 M. Of. nr. 833/28 sep. 2018 introduce alin. (6_1) la art. 263: 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii abrogă art. 263 alin. (7_1) 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

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

57 modificări prin M. Of. nr. 963/14 nov. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea unor termene, 
precum şi pentm mc^ificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 93/2019 
completări prin

O.U.G. nr. 96/2018 prorogă termenul prevăzut la art. 361 alin. 
(3) Ut. e) până la data de 31 decembrie 
2020.

M. Of. nr. 354/8 mal 2019

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

modifică art. 11

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

aprobă cu completări O.U.G. nr. 87/2018 
şi introduce alin. (10) la art. 168

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

modifică ari. 25 alin. (3) şi art. 82 alin. (1); 
introduce alin. (6_1) la art. 65 şi alin. (}_1) 
şi (1_2) la art. 82

61 modificări prin M. Of. nr. 199/13 mar. 2019L. nr. 48/2019 
Lege pentnj modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

modifică art. 63 alin. (2). art. 94 alin. (2) 
Ut. şi art. 216 alin. (2) lit.j); 
introduce alin. (2_l)-(2_3) la art. 63

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

modifică art. 16 alin. (1) şi (2) şi art. 24 
alin. (!)

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

introduce art. 3I_1. art. 31 _2. alin. (2_1) 
la art. 45 şi pci. 29_1 la anexă

64 completat prin 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

O.U.G. nr. 23/2019 introduce ari. 93_1. alin. (9) şi (10) la art. 
112. art. 226J: 
abrogă art. 253:
prorogă termenul prevăzut la art. 9 alin. 
(2_2) până la începutul anului şcolar 2021- 
2022

M. Of. nr. 945/26 nov. 2019



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

modifică ari. 263 alin. (JO)

66 modificări prin L. nr. 102/2019 M. Of. nr. 363/10 mai 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

modifică ari. 99 alin. (]):
. introduce alin. (3_J) - (3_3) la ari. 99

67 imodificări prin M. Of. nr. 371/13 mai 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

L. nr. 103/2019 modifică an. 105 alin. (2) Iii. e) şi h): 
introduce alin. (4) la ari. 105 şi alin. (2_l) 
la an. 123

68 modificări prin L. nr. 104/2019 
Lege pentru modificarea şi completarea art. 223 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

M. Of. nr. 392/20 mai 2019 modifică art. 223 alin. (2) şi alin. (7) lil.h); 
iniivduce Ui. d) la art. 223 alin. (6) şi alin. 
(14) - (16) la art. 223

69 modificări prin L. nr. 112/2019 M. Of. nr. 460/7 iun. 2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 16/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

modifică ari. unicpcl. } din O. U. G. nr. 
16/2014

70 modificări prin L. nr. 114/2019
Lege pentru modificarea art. 262 alin. (4) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

M.Of. nr. 469/10 iun. 2019 modifică an. 262 alin. (4)

71 modificări prin L. nr. 139/2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

M. Of. nr. 592/18 iul. 2019 modifică art. 146_1: 
introduce art. 146 2

72 admisă excepţie D.C.C. nr. 657/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 882/1 nov. 2019
Decizia nr. 657 din 17 octombrie 2019 referitoare la excepţia 
de neconstituţionaiitate a sintagmei "pe bază de abonament*, 
cuprinsă în art. 84 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011

sintagma "pe bază de abonament", 
cuprinsă în ari. 84 alin. (3)

73 completat prin O.U.G. nr. 68/2019 M. Of. nr. 898/6 nov. 2019
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modifîcarea şi 
completarea unor acte normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 77/2020

fn cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează; a) 
"Ministerul Economiei", "Ministerul Energiei", "Ministerul pentnj Mediul de Afaceri. Comerţ şi Antreprenoriat", 
"Ministerul Turismului" cu "Ministerul Economiei. Energiei şi Mediului de Afaceri": b) "Ministerul Transporturilor" şi 
"Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale" cu "Ministenjl Transporturilor, Infrastaicturii şi 
Comunicaţiilor": c) "Ministerul Mediului". "Ministerul Apelor şi Pădurilor" cu "Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor": d) "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice" şi "Institutul Naţional de Administraţie" 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) 
"Ministenjl Românilor de Pretutindenr cu "Departamentul pentnj Românii de Pretutindeni": i) "Ministerul pentru 
Relaţia cu Pariamentul" 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 funcţionarea 
Centrului Naţional de Politici şi Evaluare, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii şi 
denumiri se înlocuiesc după cum urmează: sintagma "Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei" cu sintagma "Centrul 
Naţional de Politici şi Evaluare" şi sintagma "Centrul Naţional pentnj Evaluare şi Examinare* cu sintagma "Centrul 
Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie";

introduce art. 99 1

M.Of. nr. 493/10 iun. 2020



74 modificări prin L. nr. 221/2019 M.Of. nr. 929/19 nov. 2019
Lege pentoi modiftcarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

modifică art. 66 alin. fi), art. 205 alin. (5): 
introduce alin. (}_I) la art. 7, alin. (4) la 
art. 16 şi ari. 56_1: completează anexa

75 modificări prin M.Of. nr. 1032/23 dec. 2019 
Ordonanţâ de urgenţâ privind unele mâsuri în domeniul 
educaţiei şi pentru prorogarea unor termene 

aprobată prin L. nr. 308/2021

O.U.G. nr. 79/2019 prorogă termenele prevăzute la art. 361 
alin. (3) lit. b). c) şi d)

M.Of. nr. 1219/22 dec. 2021

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 
completări prin

introduce alin. (}_2) la art. 201

M. Of. nr. 413/20 apr. 2021

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

L. nr. 260/2019 modifcă art. 234 alin. (4) şi art. 280 alin.
O). (3). (4). (5). (7) şi (8);
introduce alin. (4_]) şi (4_2) la ari. 234 şi 
alin. (3_I) la art. 280

78 completat prin M. Of. nr. 36/20 ian. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 284 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

O.U.G. nr. 3/2020 introduce alin. (I_l) - (l_4) la art. 284

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

M. Of. nr. 103/11 feb. 2020 modifcă ari. 84 alin. (3) şi (3_]): 
abrogă art. 84 alin. (3_2), (3_3) şi (3_4)

80 rectificare M. Of. nr. 109/12 feb. 2020 rectifică art. 84 alin. (3) şi alin. (3_J)
RECTIFICARE

81 completat prin 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 educaţiei naţionale nr. 
1/2011

L. nr. 37/2020 introduce alin. (2_1) la art. 94

62 modificări prin O.U.G. nr. 70/2020
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 unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor 
acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 179/2020 
completări prin

M. Of. nr. 394/14 mai 2020 modifcă art. 84 alin. (1). alin. (3) şi alin. 
(3J). art. ]05 alin. (2) Ut. e): 
introduce alin. (3_5) la ari. 84. lit. e_l) la 

art. 105 alin. (2), alin. (7) la an. 111; 
abrogă an. 84 alin. (2)

M.Of. nr. 755/19 aug. 2020

83 modificări prin M. Of. nr. 437/25 mai 2020O.U.G. nr. 79/2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

modifcă art. 34, art. 36. art. 150 alin. (2). 
art. 177 alin. (3). art. 208 alin. (1). ari. 285 
alin. (5). ari. 291 alin. (2). art. 331 alin. (1): 
introduce alin. (S_l) la ari. 44. alin. (7_4) 
la art. 142. art. 176_1. alin. (5) - (7) la ari. 
177, alin. (2_1) la art. 199, lit. n) la art.
249, alin. (4_2) la an. 285, alin.(l0_l) la 
art. 287



84 modificâri prin L. nr. 80/2020 M.Of. nr. 510/15 iun. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

modifică art. 13/ alin. (1). art. 286 alin. (/)
şi ari. 287 alin. (9);
introduce Iii. k) la art. 287 alin. (2)

85 modificări prin L. nr. 83/2020 M.Of. nr. 520/17 iun. 2020
Lege pentru modificarea art. 260 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

modifică art. 260 alin. (1) Ut. d)

86 modificări prin L. nr. 103/2020 M. Of. nr. 583/2 iul. 2020
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 58^2020 privind luarea unor măsuri pentai buna funcţionare 
a sistemului de învăţământ

suspendă aplicabilitatea art. 5 alin. (2) 
până ia î sept. 2020

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

introduce alin. {2_J) la art. 70, Iii. z) la an. 
94 alin. (2)

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

introduce alin. (!__/) la art. 83

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

modifică art. 234 alin. (3): 
introduce an. 293 /

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

modifică art. 63 alin. (!) Ut. c). d). e) şi 
e_l), an. 63 alin. (2) Ut. b). art. 63 alin. (3) 
şi (3_}). art. 262 alin. (!) Ut. a) şi b). ari. 
262 partea introductivă a alin. (3) şi alin. 
(4) şi an. 263 alin. (2): 
introduce alin. (I_/) la art. 23. Ut. d_/) la 
art. 63 alin. (/), alin. (4) la art. 63. Ut. e) la 
art. 262 alin. (!). alin. (4_I) la art. 262 şi 
alin. (7) la art. 262

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

modifică art. 58 alin. (I) şi (4): 
introduce alin. (5) - (JO) la art.58

92 completat prin L. nr. 187/2020 M. Of. nr. 762/20 aug. 2020 
Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

introduce art. 25_} şi alin. (7) şi (8) la art.
140

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

aprobată cu modificări prin L. nr. 87/2021

modifică art. 172 alin. (1) Ut. a); 
introduce alin. (4) la art. 66. alin. (1 _!) la 

an. 241. alin. (4_1) la an. 242, alin. (5_1) 
la art. 242, alin. (6_1) la art. 242. alin. 
(7_1) la art. 242M. Of. nr. 403/16 apr. 2021

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

respinsă prin L. nr. 15/2022

modifică art. 58 alin. (1). (4), (5)-(9): 
introduce alin. (4_1) şi (9_l)'(9_4) la art.
58

M.Of. nr. 33/11 ian. 2022



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

modifică ari. S4 alin. (1):
introduce alin. Ia ari. 84 şi Iii.
e) la an. J04 alin. (2):
abrogă an. 84 alin. (S). (3J) şi (3J) şi
an. 105 alin. (2) Iii. e) şi c_I)

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

modifică an. 27 alin. (6): 
termenul prevăzut la an. 36] alin. (3) Ut. e) 
se prorogă până la data dc 3J decembrie 
2021

97 modificări prin O.U.G. nr. 6/2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 323/2021 
completări prin

M.Of. nr. 125/5 feb. 2021 modifică an. 58 alin. (4_]). alin. (9_l) şi 
(9J):
introduce alin. (I_l) şi (1 _2). alin. (4_2). 

alin. (8_I) şi alin. (11) la art. 58M. Of. nr. 1245/30 dec. 2021

98 modificări prin O.U.G. nr. 8/2021 M.Of. nr. 168/18feb. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
precum şi pentru mc^ificarea şi completarea unor acte 
normative

modifică art. 123 alin. (2_I). art. 205 alin. 
(2). an. 269:
abrogă an. 205 alin. (2_1)

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

modifică art. 9 alin. (2). an. 158 alin. (2),

(^)- (^^0- fi (V- °''l- (^) fi
(W-.
introduce alin. 3) la ort. 115. . alin. (4) la 

art. 116. alin. (4_1) la art. 132. alin. (6) la 
art. 137. alin. {}_!) la an. 138. alin. (4)ş 
(5) la art. 147. alin. (1_2) la an. 192. alin. 
(2_1) la ari. 223. Ut. e) la art. 223 alin. (6). 
alin. (17) la art. 223. lit.j_l) la art. 287 
alin. (2)

100 modificări prin L. nr. 93/2021 M.Of. nr. 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

modifică art. 201 alin. (I_2): 
introduce alin. (I_3) • (I_5) la art. 201

101 modificări prin O.U.G. nr. 41/2021 modifică art. 257 alin. (I). art. 260 alin. (1): 
introduce alin. (l_l) la art. 257. alin.
(Ifi) la an. 260. alin. (2_1) la art. 261. 
art. 261J;
abrogă art. 246 alin. (3)

M. Of. nr. 560/31 mai 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

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

modifică art. 84 alin. (1_3); 
introduce alin. (1 _4) - (1_9) la art. 84: 
abrogă art. 104 alin. (2) Ut. e)

io3imodificări prin O.U.G. nr. 100/2021 M. Of. nr. 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

aprobată cu modificări şi L. nr. 17/2022 
completări prin

modifică art. 27 alin. (3): 
introduce alin. (1 _})•(!_5) la art. 27 şi 
alin. (IJ) şi (1_3) la art. 248

M.Of. nr. 44/14 ian. 2022



completat prin L. nr. 249/2021 M. Of. nr. 975/13 oct. 2021
Lege pentru completarea art. 64 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011

introduce alin. (I_J0) la art. 84

105 modificări prin L. nr. 271/2021 M. Of. nr. 1085/12 nov. 2021
Lege pentru modificarea şi completarea art. 112 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

modifică art. 112 alin. (6): 
introduce alin. (6_2) şi (6_3) la art. 112

106 modificări prin L. nr. 273/2021 M. Of. nr. 1097/17 nov. 2021 
Lege pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

modifică art. 68 alin. (1) lit.fşi art. 344 
alin. (I) Ut. c) pct. (i\j

107 completat prin L. nr. 276/2021
Lege privind unele măsuri pentai studierea istoriei evreilor şi a 
Holocaustului

M. Of. nr. 1127/25 nov. 2021 introduce ari. 18 1

TOS modificări prin O.U.G. nr. 130/2021 M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

modifică art. 8 (referitor Ia aplicarea 
prevederilor acestuia începând cu anul 
2023) şi art. 27 alin. (6) (referitor Ia 
cupoanele sociale - acestea nu se acordă 
până la data de 31 decembrie 2022): 
prorogă tenncnul prevăzut la art. 361 alin. 
(3) Ut. e) până la data de 31 decembrie 
2022

109 modificări prin L. nr. 307/2021 M. Of. nr. 1219/22 dec. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării 
profesionale şi sănătăţii

aprobă O.U.G. nr. 96/2016

110 modificări prin M. Of. nr. 1219/22 dec. 2021L. nr. 308/2021
Lege pentoi aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 79/2019 privind unele măsuri In domeniul educaţiei şi 
pentru prorogarea unor termene

aprobă O.U.G. nr. 79/2019

111 completat prin L. nr. 321/2021
Lege pentru completarea art. 249 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

M. Of. nr. 1245/30 dec. 2021 introduce Ut. o) la art. 249

112 modificări prin M. Of. nr. 1245/30 dec. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 6/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

L. nr. 323/2021 aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 6/2021 şi modifică art. 58 alin. (1). alin. 
(4). alin. (5) - (S). alin. (8J). alin. (9); 
introduce alin. (9_3) - (9_4) la art. 58

113 completat prin M. Of. nr. 20/6 ian. 2022
Lege pentru completarea art. 94 alin. (2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

L. nr. 10/2022 introduce Ut. z_l) la ari. 94 alin. (2)

ii4imodificări prin L. nr. 9/2022
Lege pentru modificarea art. 202 alin. (1) lit. b) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

M. Of. nr. 20/6 ian. 2022 modifică art. 202 alin. (1) Iii. h)



115 modificări prin L. nr. 14/2022 M.Of. nr. 29/10 ian. 2022 modifică art. 68 alin. (î) Ut. e): 
introduce alin. (6_2) la ari. 65Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr, 1/2011

116 modificări prin L. nr. 15/2022 M.Of. nr. 33/11 ian. 2022
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 171/2020 privind modificarea şi completarea art. 58 din 
Legea educaţiei naţionale nr, 1/2011

respinge O.U.G. nr. 171/2020

117 modificări prin L. nr. 17/2022 M. Of. nr. 44/14 ian. 2022 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 100/2021 şi modifică art. 23 alin. (1) Ut.Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei Qy{ 27 alin. (1 1) - (1 3), art. 27 alin. 
naţionale nr, 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din “ “
domeniul protecţiei sociale (3). art. 63 alin. (1) Ut. a), art. 248 alin. 

(1_2)-(IJ);
introduce alin. (1 _6) la art. 27;- 
abrogă art. 27 alin. (1_4) şi {1_5)


