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L E G E 
 

 

privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei 

Naţionale nr. 1/2011 

Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic: - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 publicată 

în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, 

cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează 

după cum urmează: 

1. La articolul 74, după alineatul (5) se introduce un nou 

alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins : 

„(51) Prin excepţie, în cazuri justificate reprezentate de 

declanşarea stării de urgenţă, stării de alertă, precum şi de 

consecinţele/efectele generate de acestea asupra sistemului de 

învăţământ, pe termen scurt, mediu şi lung, Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării poate înlocui probele expres stipulate la alineatul (5) prin 

echivalarea cu mediile obţinute şi rezultate din promovarea claselor  

V-VIII pentru fiecare candidat sau cu orice formă care să aibă la bază 
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calculul mediilor rezultate din promovarea claselor V-VIII, pentru 

fiecare candidat, ori care să aibă la bază calculul mediilor obţinute la 

disciplinele specifice pentru care sunt stabilite probe conform alineatului 

(5), prin aplicarea unei metodologii elaborate la nivelul Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării.” 

 

2. La articolul 77, după alineatul (4) se introduce un nou 

alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins : 

„(41) Prin excepţie, în cazuri justificate reprezentate de 

declanşarea stării de urgenţă, stării de alertă, precum şi de 

consecinţele/efectele generate de acestea asupra sistemului de 

învăţământ, pe termen scurt, mediu şi lung, Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării poate înlocui probele expres stipulate la alineatul (4) prin 

echivalarea cu mediile obţinute şi rezultate din promovarea claselor  

IX-XII pentru fiecare candidat sau cu orice formă care să aibă la bază 

calculul mediilor rezultate din promovarea claselor IX-XII, pentru 

fiecare candidat, ori care să aibă la bază calculul mediilor obţinute la 

disciplinele specifice pentru care sunt stabilite probe conform alineatului 

(4) , prin aplicarea unei metodologii elaborate la nivelul Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării.ˮ 



3 

 

Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaților în forma inițială, în condițiile art. 75 alin. (2) teza a III-a 

din Constituția României, republicată. 
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