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III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ


ABSTRACT

In September 2018, the Law of national education no. 1/2011 was amended under two
different regulations.
Similarly, other regulations were also amended, amongst which: Law no. 317/2004 on
the Superior Council of Magistracy, G.E.O. no. 111/2010 on parental leave and child care
monthly allowance, the Rules of Procedure of the Chamber of Deputies, Law no. 3/2000
regarding the organization and conduct of the referendum.
In September, as well, the Government Decision no. 33/2018 establishing the
contraventions which fall within the scope of the Prevention Law no. 270/2017, as well as
the template of the remedy plan (Government Decision no. 701/2018), and certain
regulations in the construction field, were also amended.

LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE NR. 1/2011 – MODIFICĂRI
(O.G. NR. 9/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011
(M. Of. nr. 818 din 10
ianuarie 2011; cu modif.
ult.)

Actul modificator
O.G. nr. 9/2018 privind
modificarea şi
completarea unor acte
normative în domeniul
educaţiei
(M. Of. nr. 744 din 28
august 2018)

Sumar
– modifică: art. 9 alin. (2),
art. 27 alin. (2), art. 99
alin. (1), art. 101 alin. (2),
art. 158 alin. (4)-(4^1), art.
201 alin. (1), art. 201 alin.
(5), art. 207 alin. (2) lit. a),
art. 263 alin. (10), art. 361
alin. (3) lit. c);
– introduce: art.. 9 alin.
(2^2), art. 19 alin. (3^1),
art. 27 alin. (2^1), art. 96
alin. (10), art. 99 alin. (10),
art. 158 alin. (4^2)-(4^3),
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art. 201 alin. (1^1), art.
216 alin. (2) lit. e^1), art.
263 alin. (7^1), art. 294
alin. (5^1), art. 294^1.

În M. Of. nr. 744 din 28 august 2018, s-a publicat O.G. nr. 9/2018 privind
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei.
Astfel, O.G. nr. 9/2018 modifică, dar şi completează art. 9 din Legea
nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare (M. Of. nr. 614 din 7 iulie
2004; cu modif. ult.). De asemenea, prin acest act normativ se aduc unele modificări
şi completări Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie
2011; cu modif. ult.).
Una dintre cele mai importante completări aduse Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011 vizează predarea orelor de Limba şi literatura română în învăţământul
primar, la nivelul claselor cu predare în limbile minorităţilor. Astfel, aceste ore vor
fi predate de profesorii cu studii superioare de specialitate. Totodată, o altă
prevedere se referă la modificarea procedurii de evaluare a studiilor doctorale, în
vederea acreditării sau menţinerii acesteia. În acest sens, se vor parcurge în mod
obligatoriu două etape: evaluarea, în cadrul evaluării externe a IOSUD-ului,
prevăzută de art. 13 lit. a)-c) din O.U.G. nr. 75/2005, a componentei organizatorice,
denumită şcoală doctorală, respectiv evaluarea domeniilor de studii universitare
de doctorat, în care sunt organizate programele de studii universitare de doctorat.
Aşadar, ori de câte ori un domeniu de studii universitare de doctorat este
organizat de mai multe şcoli doctorale, din cadrul aceluiaşi IOSUD, evaluarea se
realizează, o singură dată, la nivelul IOSUD, procesul de evaluare realizându-se de
către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau
străinătate, înscrisă în EQAR. În acest sens, ARACIS are posibilitatea să coopteze şi
experţi internaţionali.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Art. 9 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (modificat prin O.G.
nr. 9/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 9, alin. (2) prevedea:
„(2) Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi antepreşcolarii, preşcolarii şi
pentru toţi elevii din învăţământul general obligatoriu de stat, particular şi
confesional acreditat. De asemenea, statul asigură finanţarea de bază pentru
învăţământul profesional şi liceal acreditat, de stat, particular şi confesional,
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precum şi pentru cel postliceal de stat. Finanţarea se face în baza şi în limitele
costului standard per elev, per preşcolar sau per antepreşcolar, după metodologia
elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale”.
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 9, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Statul asigură finanţarea de bază pentru antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din
învăţământul de stat, pentru antepreşcolarii şi preşcolarii din învăţământul particular şi
cel confesional, acreditate, precum şi pentru elevii din învăţământul general obligatoriu
particular şi cel confesional, acreditate. De asemenea, statul asigură finanţarea de bază
pentru învăţământul profesional, liceal particular şi cel confesional, acreditate. Finanţarea
se face în baza şi în limitele costului standard per elev, per preşcolar sau per antepreşcolar,
după caz, după metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei Naţional”.
Art. 9 alin. (2^2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (introdus prin O.G.
nr. 9/2018)
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 9, după alin. (2^1), se introduce un nou alineat,
alin. (2^2), cu următorul conţinut:
„(2^2) Finanţarea de bază pentru antepreşcolari, prevăzută la alin. (2), se asigură de
către stat, începând cu anul şcolar 2019-2020”.
Art. 19 alin. (3^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (introdus prin
O.G. nr. 9/2018)
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 19, după alin. (3), se introduce un nou alineat,
alin. (3^1), cu următorul conţinut:
„(3^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile de învăţământ care
şcolarizează pe filiera vocaţională, cu profil teologic, la cererea cultelor recunoscute de stat,
pot funcţiona cu efective mai mici de elevi şi cu menţinerea personalităţii juridice”.
Art. 27 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (modificat prin O.G.
nr. 9/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 27, alin. (2) prevedea:
„(2) Organizarea unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară, conţinutul
educativ, standardele de calitate şi metodologia de organizare ale acesteia se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei Naţionale, în
termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi”.
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Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 27, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Organizarea unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară, standardele de calitate
şi metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de
Ministerul Educaţiei Naţionale”.
Art. 27 alin. (2^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (introdus prin
O.G. nr. 9/2018)
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 27, după alin. (2), se introduce un nou alineat,
alin. (2^1), cu următorul conţinut:
„(2^1) Conţinutul educativ al activităţilor desfăşurate în unităţile de educaţie
timpurie antepreşcolară, conform prevederilor curriculumului specific, se stabileşte prin
ordin al ministrului educaţiei naţionale”.
Art. 96 alin. (10) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (introdus prin O.G.
nr. 9/2018)
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 96, după alin. (9), se introduce un nou alineat
alin. (10), cu următorul conţinut:
„(10) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), prin ordin al ministrului educaţiei
naţionale se stabileşte, provizoriu, un consiliu de administraţie şi se numeşte un director
până la ocuparea funcţiei prin concurs naţional conform art. 257, ce va fi organizat într-o
perioadă de maximum 6 luni, pentru unităţile de învăţământ înfiinţate conform prevederilor art. 291 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea
calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi
completările ulterioare. Consiliul de administraţie stabilit provizoriu funcţionează pentru o
perioadă de maximum 6 luni de la înfiinţarea unităţii de învăţământ”.
Art. 99 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (modificat prin O.G.
nr. 9/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 99, alin. (1) prevedea:
„(1) Unităţile conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale sunt: Institutul de
Ştiinţe ale Educaţiei, casele corpului didactic, centrele atestate de formare continuă
în limbile minorităţilor naţionale, Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată,
Unitatea pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, palatele şi cluburile
copiilor”.
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 99, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
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„(1) Unităţile conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale sunt: Institutul de Ştiinţe
ale Educaţiei, casele corpului didactic, centrele de formare continuă în limbile minorităţilor
naţionale, Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată, Unitatea pentru Finanţarea
Învăţământului Preuniversitar, palatele şi cluburile copiilor”.
Art. 99 alin. (10) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (introdus prin O.G.
nr. 9/2018)
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 99, după alin. (9), se introduce un nou alineat,
alin. (10), cu următorul conţinut:
„(10) Centrele de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale sunt persoane
juridice în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale. Atribuţiile, structura, organizarea
şi funcţionarea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului”.
Art. 101 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (modificat prin O.G.
nr. 9/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 101, alin. (2) prevedea:
„(2) Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi antepreşcolarii, preşcolarii şi
pentru toţi elevii din învăţământul primar, gimnazial, profesional şi liceal de stat,
particular sau confesional acreditat, pentru elevii din învăţământul postliceal de
stat, precum şi, după caz, pentru beneficiarii cursurilor de pregătire pentru
examenul naţional de bacalaureat. Finanţarea de bază se face în limitele costului
standard per elev/ preşcolar/antepreşcolar, conform metodologiei elaborate de
Ministerul Educaţiei Naţionale”.
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 101, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Statul asigură finanţarea de bază pentru antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din
învăţământul de stat, pentru antepreşcolarii şi preşcolarii din învăţământul particular şi
cel confesional, acreditate, precum şi pentru elevii din învăţământul general obligatoriu
particular şi cel confesional, acreditate. De asemenea, statul asigură finanţarea de bază
pentru învăţământul profesional, liceal particular şi cel confesional, acreditate, precum şi,
după caz, pentru beneficiarii cursurilor de pregătire pentru examenul naţional de
bacalaureat. Finanţarea se face în baza şi în limitele costului standard per elev, per preşcolar
sau per antepreşcolar, după caz, după metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei
Naţionale”.
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Art. 158 alin. (4)-(4^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (modificat
prin O.G. nr. 9/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 158, alin. (4)-(4^1) prevedeau:
„(4) Fiecare şcoală doctorală este evaluată individual, pentru fiecare domeniu
în parte, în vederea acreditării. Evaluarea şcolii doctorale se face pe baza performanţei şcolii doctorale şi a capacităţii instituţionale a IOSUD din care face parte
şcoala doctorală. Evaluarea şcolilor doctorale se face de către ARACIS sau de către
o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, pe baza rapoartelor
CNCS referitoare la calitatea cercetării şi a rapoartelor CNATDCU referitoare la
calitatea resurselor umane. Sistemul de criterii şi metodologia de evaluare se
stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, pe baza propunerilor
comune ale ARACIS, CNCS şi CNATDCU. Fiecare şcoală doctorală este evaluată
periodic, din 5 în 5 ani*).
(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), până la finalul anului universitar
2012-2013, evaluarea şcolilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă
agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate. Sistemul de criterii şi
metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale,
pe baza propunerilor ARACIS. Fiecare şcoală doctorală este evaluată periodic, din
5 în 5 ani”.
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 158, alin. (4)-(4^1) se modifică şi vor avea următorul conţinut:
„(4) Procesul de evaluare a studiilor doctorale, în vederea acreditării sau menţinerii
acreditării, după caz, cuprinde, obligatoriu, parcurgerea următoarelor etape, astfel:
a) evaluarea, în cadrul evaluării externe a IOSUD-ului, prevăzută de art. 13 lit. a) -c)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a componentei organizatorice,
denumită şcoală doctorală, organizată în condiţiile art. 132 alin. (4) în cadrul IOSUD-ului;
b) evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat, în care sunt organizate
programele de studii universitare de doctorat. Când un domeniu de studii universitare de
doctorat este organizat de mai multe şcoli doctorale, din cadrul aceluiaşi IOSUD, evaluarea
se realizează, o singură dată, la nivelul IOSUD.
(4^1) Procesul de evaluare prevăzut la alin. (4) se realizează de către ARACIS sau de
către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, înscrisă în EQAR. În
activitatea de evaluare a şcolilor doctorale, ARACIS cooptează şi experţi internaţionali”.
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Art. 158 alin. (4^2)-(4^3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (introdus
prin O.G. nr. 9/2018)
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 158, după alin. (4^1), se introduc două noi
alineate, alin. (4^2)-(4^3), cu următorul conţinut:
„(4^2) ARACIS poate solicita rapoarte de la:
a) Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice privind elementele prevăzute de art. 219
alin. (3);
b) Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
privind elementele prevăzute de art. 219 alin. (1).
(4^3) Sistemul de criterii şi metodologia de evaluare se stabilesc pe baza propunerilor
ARACIS, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Fiecare şcoală doctorală este
evaluată, din 5 în 5 ani, în cadrul procesului de evaluare periodică a IOSUD-ului”.
Art. 201 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (modificat prin O.G.
nr. 9/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 201, alin. (1) prevedea:
„(1) Se constituie Registrul matricol unic al universităţilor din România,
denumit în continuare RMUR. RMUR este o bază de date electronică în care sunt
înregistraţi toţi studenţii din România din universităţile de stat sau particulare
acreditate ori autorizate să funcţioneze provizoriu. Registrele matricole ale universităţilor devin parte a RMUR, asigurându-se un control riguros al diplomelor”.
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 201, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Se constituie Registrul matricol unic al universităţilor din România, denumit în
continuare RMUR. RMUR este o bază de date electronică în care sunt înregistraţi toţi
studenţii din România din universităţile de stat sau particulare acreditate ori autorizate să
funcţioneze provizoriu, precum şi studenţii-doctoranzi din Academia Română. Registrele
matricole ale universităţilor şi al Academiei Române devin parte a RMUR, asigurându-se
un control riguros al diplomelor”.
Art. 201 alin. (1^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (introdus prin
O.G. nr. 9/2018)
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 201, după alin. (1), se introduce un nou alineat,
alin. (1^1), cu următorul conţinut:
„(1^1) Avizarea/Eliberarea numărului de formulare ale actelor de studii solicitate de
către instituţiile de învăţământ superior acreditate şi de către Academia Română se
realizează în baza informaţiilor înscrise de acestea în RMUR, pentru promoţia respectivă.
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Lipsa acestor informaţii reprezintă o nerespectare a obligaţiilor prevăzute la art. 124 şi
conduce la neavizarea/neeliberarea formularelor actelor de studii solicitate”.
Art. 201 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (modificat prin O.G.
nr. 9/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 201, alin. (5) prevedea:
„(5) Baza de date electronică aferentă RMUR înregistrează şi păstrează
evidenţa diplomelor universitare emise în România, pe baza registrelor existente în
universităţile acreditate”.
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 201, alin. (5) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(5) În baza de date electronică aferentă RMUR se înregistrează şi se păstrează
evidenţa diplomelor universitare emise în România. Universităţile acreditate şi Academia
Română înregistrează seriile şi numerele actelor de studii întocmite şi eliberate”.
Art. 207 alin. (2) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (modificat
prin O.G. nr. 9/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 207 alin. (2), lit. a) prevedea:
„(2) Funcţiile de conducere sunt următoarele:
a) rectorul, prorectorii, directorul general administrativ, la nivelul universităţii;”.
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 207 alin. (2), lit. a) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(2) Funcţiile de conducere sunt următoarele:
a) rectorul, prorectorii, directorul general administrativ, directorul general adjunct
administrativ, la nivelul universităţii;”.
Art. 216 alin. (2) lit. e^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (introdus
prin O.G. nr. 9/2018)
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 216 alin. (2), după lit e) se introduce o nouă literă,
lit. e^1), cu următorul conţinut:
„(2) Ministerul Educaţiei Naţionale are următoarele atribuţii principale:
(…)
e^1) gestionează modalitatea de utilizare a formularelor actelor de studii şi a
documentelor şcolare, prin avizarea necesarului acestor formulare şi prin comandarea în
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vederea tipăririi acestora, în baza înregistrărilor din RMUR, şi controlează, periodic, modul
de folosire a acestora de către instituţiile de învăţământ superior şi Academia Română”.
Art. 263 alin. (7^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (introdus prin
O.G. nr. 9/2018)
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 263, după alin. (7), se introduce un nou alineat,
alin. (7^1), cu următorul conţinut:
„(7^1) În învăţământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale,
orele de Limba şi literatura română prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de
profesori cu studii superioare de specialitate”.
Art. 263 alin. (10) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (modificat prin
O.G. nr. 9/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 263, alin. (10) prevedea:
„(10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control poate fi
degrevat parţial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale, elaborate cu consultarea federaţiilor sindicale
reprezentative din învăţământ. De acelaşi drept pot beneficia şi persoanele
desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ca urmare a
participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de
învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Prin acelaşi
ordin se stabilesc atribuţiile persoanelor degrevate de norma didactică”.
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 263, alin. (10) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat
total sau parţial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale, elaborate cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din
învăţământ. De acelaşi drept pot beneficia şi persoanele desemnate de federaţiile sindicale
reprezentative din învăţământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi
evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei
naţionale. Prin acelaşi ordin se stabilesc atribuţiile persoanelor degrevate de norma
didactică”.
Art. 294 alin. (5^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (introdus prin
O.G. nr. 9/2018)
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 294, după alin. (5), se introduce un nou alineat,
alin. (5^1), cu următorul conţinut:
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„(5^1) Contractul de muncă pe perioadă determinată dintre o universitate şi un
asistent universitar, încheiat în baza unui concurs, la care au fost îndeplinite standardele de
ocupare specifice funcţiei prevăzute de art. 301 alin. (1), se transformă în contract de
muncă pe perioadă nedeterminată, conferind calitatea de titular”.
Art. 294^1 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (introdus prin O.G.
nr. 9/2018)
Noua reglementare
În noua reglementare, după art. 294, se introduce un nou articol, art. 294^1, cu
următorul conţinut:
„Art. 294^1
(1) Personalul didactic titular prevăzut la art. 291 alin. (5) are dreptul de a promova în
cariera didactică, pe bază de examen, într-una dintre funcţiile didactice prevăzute de
art. 285 alin. (1) lit. b)-d), în limita posturilor didactice vacante aprobate, anual, de către
senatul universităţii, în acest scop.
(2) Consiliul de administraţie al universităţii aprobă cererile privind înscrierea la
examen în vederea promovării în cariera didactică.
(3) Cererile de înscriere la examenul de promovare în cariera didactică cuprind
precizarea funcţiei didactice şi a postului pentru care se depune candidatura.
(4) La examenul pentru promovarea în carieră didactică pot participa cadrele didactice
titulare care au avut calificativul «foarte bine» în ultimii 3 ani, nu au fost sancţionate
disciplinar în ultimii 3 ani şi îndeplinesc standardele de ocupare a posturilor didactice,
specifice funcţiei, prevăzute la art. 301 alin. (3), (4) sau (5), după caz.
(5) Nu pot fi membri ai comisiilor constituite pentru organizarea şi desfăşurarea
examenului în vederea promovării în cariera didactică persoanele care au soţul sau soţia,
rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor.
(6) Rezultatele examenelor de promovare în cariera didactică sunt aprobate de senatul
universitar, iar încadrarea pe post se face începând cu prima zi a semestrului următor
concursului.
(7) Metodologia-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare
în cariera didactică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei
Naţionale.
(8) Universităţile au obligaţia să respecte metodologia prevăzută la alin. (7) şi să
publice posturile vacante pentru promovare în cariera didactică cel puţin pe site-ul web
propriu şi pe un site web specializat administrat de Ministerul Educaţiei Naţionale.
(9) Prevederile art. 298 şi 299 sunt incidente şi în ceea ce priveşte organizarea,
desfăşurarea şi ocuparea posturilor didactice prin examene de promovare în cariera
didactică.
(10) Prevederile art. 287 alin. (15) şi (16) se aplică şi cadrelor didactice titulare care au
promovat prin examen în cariera didactică”.
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Art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (modificat
prin O.G. nr. 9/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 361 alin. (3), lit. c) prevedea:
„(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1):
(…)
c) examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile
prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar
2017-2018;”.
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 361 alin. (3), lit. c) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1):
(…)
c) examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi
începând cu generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar 2020-2021;”.
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ART. 67 DIN LEGEA NR. 317/2004 PRIVIND CONSILIUL
SUPERIOR AL MAGISTRATURII – COMPLETARE
(O.U.G. NR. 77/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 317/2004
privind Consiliul
Superior al
Magistraturii (rep. M. Of.
nr. 628 din 1 septembrie
2012; cu modif. ult.)

Actul modificator
O.U.G. nr. 77/2018 (M.
Of. nr. 767 din 5
septembrie 2018)

Sumar
– introduce: art. 67
alin. (7) şi (8)

În M. Of. nr. 767 din 5 septembrie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 77/2018 pentru
completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii (rep. M. Of. nr. 628 din 1 septembrie 2012; cu modif. ult.).
Art. 67 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii (completat prin O.U.G. nr. 77/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, după alin. (6) se introduc două noi alineate, alin. (7) şi (8),
cu următorul conţinut:
„(7) În situaţia vacantării funcţiei de inspector-şef sau, după caz, de inspector-şef
adjunct al Inspecţiei Judiciare ca urmare a expirării mandatului, interimatul funcţiei se
asigură de inspectorul-şef sau, după caz, de inspectorul-şef adjunct ale căror mandate au
expirat, până la data ocupării acestor funcţii în condiţiile legii.
(8) În caz de încetare a mandatului de inspector-şef ca urmare a altor situaţii decât
expirarea mandatului, interimatul funcţiei se asigură de către inspectorul-şef adjunct până
la data ocupării acestei funcţii în condiţiile legii, iar în caz de încetare a mandatului de
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inspector-şef adjunct ca urmare a altor situaţii decât expirarea mandatului, interimatul
funcţiei se asigură de către un inspector judiciar numit de inspectorul-şef până la data
ocupării acestei funcţii în condiţiile legii”.
Alte prevederi ale O.U.G. nr. 77/2018
Potrivit art. II, prevederile art. 67 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, precum
şi cu completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică şi situaţiilor
în care funcţia de inspector-şef sau, după caz, de inspector-şef adjunct al Inspecţiei
Judiciare este vacantă la data intrării în vigoare a respectivei ordonanţe de urgenţă.
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REGULAMENTUL CAMEREI DEPUTAŢILOR – MODIFICĂRI
(HOTĂRÂREA CAMEREI DEPUTAŢILOR NR. 47/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Regulamentul Camerei
Deputaţilor, aprobat prin
Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 8/1994
(rep. M. Of. nr. 481 din 28
iunie 2016; cu modif. ult.)

Actul modificator
Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 47/2018
(M. Of. nr. 769 din 6
septembrie 2018)

Sumar
– modifică: art. 153 alin.
(1), art. 154, art. 232, art.
243 alin. (2), art. 248 alin.
(1), art. 249 alin. (2);
– introduce: art. 151 alin.
(7), art. 153 alin. (3), art.
242 lit. f)-g), art. 243 alin.
(1) lit. g);
– abrogă: art. 247.

În M. Of. nr. 769 din 6 septembrie 2018, s-a publicat Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 47/2018 din 5 septembrie 2018 privind modificarea şi completarea
Regulamentului Camerei Deputaţilor.
Astfel, Hotărârea nr. 47/2018 (M. Of. nr. 769 din 6 septembrie 2018) aduce
modificări, dar şi completări Regulamentului Camerei Deputaţilor, aprobat prin
Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994 (rep. M. Of. nr. 481 din 28 iunie 2016;
cu modif. ult.).
Una dintre cele mai importante completări aduse Regulamentului Camerei
Deputaţilor priveşte soluţionarea cazurilor în care un deputat tulbură şedinţa
comisiei ori săvârşeşte abateri grave. Astfel, în aceste situaţii, preşedintele de
şedinţă va atenţiona verbal deputatul, invitându-l să respecte regulamentul, iar
dacă abaterile sunt comise în continuare, preşedintele va proceda la suspendarea
şedinţei şi va dispune eliminarea deputatului din sală. În acest sens, secretarului
general îi revine sarcina de a pune în aplicare această măsură disciplinară, fără
întârziere, fiind ajutat de către personalul din cadrul Direcţiei afaceri interne a
Camerei Deputaţilor. În vederea aplicării sancţiunilor stabilite prin regulament,
Preşedintele de şedinţă al comisiei solicită vicepreşedintelui Camerei în să
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urmărească desfăşurarea acestei activităţi. Pe de altă parte, una dintre modificările
aduse Regulamentului Camerei Deputaţilor se referă la interzicerea în dezbaterile
parlamentare, a oricăror comportamentele şi limbaje denigratoare, rasiste sau
xenofobe ale deputaţilor. De asemenea, este interzisă şi desfăşurarea de pancarte
ori bannere.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse
Regulamentului Camerei Deputaţilor.
Regulamentul Camerei Deputaţilor
Art. 151 alin. (7) din Regulamentul Camerei Deputaţilor (introdus prin
Hotărârea nr. 47/2018)
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 151, după alin. (6), se introduce un nou alineat,
alin. (7), cu următorul conţinut:
„(7) Prezentul articol se aplică şi pentru şedinţele comisiilor Camerei Deputaţilor, în
mod corespunzăto”.
Art. 153 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor (modificat prin
Hotărârea nr. 47/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 153, alin. (1) prevedea:
„(1) Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii atât de la tribuna
Camerei, cât şi din sala de şedinţe a plenului sau a comisiilor”.
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 153, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Este interzisă perturbarea activităţii parlamentare, proferarea de insulte sau
calomnii atât de la tribuna Camerei, cât şi din sala de şedinţe a plenului, a comisiilor sau a
celorlalte organisme de lucru ale Parlamentului”.
Art. 153 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor (introdus prin
Hotărârea nr. 47/2018)
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 153, după alin. (2), se introduce un nou
alineat, alin. (3), cu următorul conţinut:
„(3) În dezbaterile parlamentare, deputaţii nu adoptă comportamente şi limbaje
denigratoare, rasiste sau xenofobe şi nici nu desfăşoară pancarte sau bannere”.
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Art. 154 din Regulamentul Camerei Deputaţilor (modificat prin Hotărârea
nr. 47/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, art. 154 prevedea:
„Preşedintele de şedinţă îi cheamă la ordine pe deputaţii care tulbură
dezbaterile sau creează dezordine. El poate întrerupe şedinţa când tulburarea
persistă şi poate dispune eliminarea din sală a persoanelor care împiedică în orice
mod desfăşurarea normală a lucrărilor”.
Noua reglementare
În noua reglementare, art. 154 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Preşedintele de şedinţă cheamă la ordine deputatul/deputaţii care tulbură
dezbaterile sau creează dezordine. În cazul în care, după chemarea la ordine,
deputatul/deputaţii continuă să se abată de la regulament sau împiedică în orice mod
desfăşurarea normală a lucrărilor, preşedintele de şedinţă retrage cuvântul, iar dacă
acesta/aceştia persistă, dispune eliminarea din sală. Secretarul general asigură, fără
întârziere, punerea în aplicare a unei astfel de măsuri disciplinare cu ajutorul personalului
Direcţiei afaceri interne a Camerei Deputaţilor.
(2) În cazul în care tulburarea persistă şi se produce o perturbare a activităţii
parlamentare, iar aceasta compromite continuarea dezbaterilor, preşedintele de şedinţă, în
vederea restabilirii ordinii, suspendă şedinţa pentru o perioadă de timp determinată sau o
închide. Aceasta se reia la convocarea preşedintelui de şedinţă.
(3) În cazul în care deputatul/deputaţii tulbură şedinţa într-un mod grav sau perturbă
lucrările Parlamentului în mod repetat încălcând prevederile art. 232, preşedintele de
şedinţă propune sancţiunea corespunzătoare.
(4) Dacă este cazul, luând în considerare gravitatea încălcării regulilor de conduită
prevăzute de art. 232, preşedintele de şedinţă poate adresa Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi solicitarea întocmirii unui raport pentru aplicarea unei sancţiuni.
(5) Biroul permanent transmite Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cererea de
sancţionare a deputatului pentru adoptarea măsurii corespunzătoare. Deputaţii în cauză
sunt invitaţi să prezinte observaţii în scris în apărarea lor. Decizia Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi este notificată deputatului şi transmisă Biroului permanent”.
Art. 232 din Regulamentul Camerei Deputaţilor (modificat prin Hotărârea
nr. 47/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, art. 232 prevedea:
„Deputaţii, reprezentanţi ai poporului, îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc
îndatoririle pe toată durata legislaturii pentru care au fost aleşi”.
Noua reglementare
În noua reglementare, art. 232 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Deputaţii, reprezentanţi ai poporului, îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc
îndatoririle pe toată durata legislaturii pentru care au fost aleşi. Deputaţii sunt obligaţi,
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prin comportamentul lor, să păstreze demnitatea Parlamentului, să respecte valorile şi
principiile definite în Constituţie, în Statutul deputaţilor şi al senatorilor, în Codul de
conduită al deputaţilor şi senatorilor, precum şi în regulamentele interne. Comportamentul
deputaţilor este caracterizat de respect reciproc şi nu trebuie să compromită buna
desfăşurare a lucrărilor parlamentare, menţinerea securităţii şi a ordinii interne.
(2) În dezbaterile parlamentare, deputaţii sunt obligaţi să se supună normelor de
conduită, de curtoazie şi de disciplină parlamentară, să nu comită fapte care împiedică sau
stânjenesc activitatea altor parlamentari, să nu folosească sau să afişeze expresii provocatoare, injurioase, ofensatoare, discriminatorii sau calomnioase”.
Art. 242 lit. f)-g) din Regulamentul Camerei Deputaţilor (introdus prin
Hotărârea nr. 47/2018)
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 242, după lit. e), se introduc două noi litere,
lit. f)-g), cu următorul conţinut:
„Constituie abateri disciplinare parlamentare următoarele fapte săvârşite de deputaţi
dacă, potrivit legii, nu constituie infracţiuni:
(…)
f) perturbarea activităţii parlamentare prin nerespectarea normelor de conduită, de
curtoazie şi de disciplină parlamentară;
g) blocarea activităţii parlamentare”.
Art. 243 alin. (1) lit. g) din Regulamentul Camerei Deputaţilor (introdus prin
Hotărârea nr. 47/2018)
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 243 alin. (1), după lit. f), se introduce o nouă
literă, lit. g), cu următorul conţinut:
„(1) Abaterile de la regulament atrag următoarele sancţiuni:
(…)
g) fără a aduce atingere dreptului de vot în şedinţa de plen şi sub rezerva respectării
stricte a regulilor de conduită, suspendarea temporară a participării deputatului la o parte
sau la toate activităţile Parlamentului pentru o perioadă cuprinsă între două şi treizeci de
zile lucrătoare”.
Art. 243 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor (modificat prin
Hotărârea nr. 47/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 243, alin. (2) prevedea:
„(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplică de către preşedintele de
şedinţă, iar cea prevăzută la alin. (1) lit. d) de către Cameră, la propunerea
preşedintelui de şedinţă”.
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Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 243, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) – d) se aplică de către preşedintele de
şedinţă, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. e) – g) de către Biroul permanent al Camerei
Deputaţilor la propunerea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Sancţiunile aplicate
se afişează în mod vizibil pe site-ul Camerei Deputaţilor pe întreaga durată a legislaturii”.
Art. 247 din Regulamentul Camerei Deputaţilor (introdus prin Hotărârea
nr. 47/2018)
Noua reglementare
În noua reglementare, art. 247 se abrogă.
Art. 248 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor (modificat prin
Hotărârea nr. 47/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 248, alin. (1) prevedea:
„(1) În cazul unor abateri grave, săvârşite de deputat în mod repetat, sau al
unor abateri deosebit de grave, Camera poate aplica sancţiunea prevăzută la art.
243 alin. (1) lit. e) pe baza raportului întocmit de Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi”.
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 248, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) În cazul unor abateri grave, săvârşite de deputat în mod repetat, sau al unor
abateri deosebit de grave, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor poate aplica una dintre
sancţiunile prevăzute la art. 243 alin. (1) lit. e) – g) pe baza raportului întocmit de Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi”.
Art. 249 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor (modificat prin
Hotărârea nr. 47/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 249, alin. (2) prevedea:
„(2) În cazul în care un deputat săvârşeşte abateri deosebit de grave,
preşedintele de şedinţă al comisiei va suspenda şedinţa şi va aduce cazul la
cunoştinţa vicepreşedintelui Camerei în responsabilitatea căruia se află comisia
respectivă, care îl va supune Camerei Deputaţilor în vederea aplicării sancţiunilor
prevăzute de regulament”.
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Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 249 alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) În cazul în care un deputat tulbură şedinţa comisiei sau săvârşeşte abateri grave,
preşedintele de şedinţă îl atenţionează verbal pe deputatul în culpă şi îl invită să respecte
regulamentul. Dacă deputatul continuă să se abată de la regulament, preşedintele de
şedinţă suspendă şedinţa şi dispune eliminarea acestuia din sală. Secretarul general
asigură, fără întârziere, punerea în aplicare a unei astfel de măsuri disciplinare cu ajutorul
personalului din cadrul Direcţiei afaceri interne a Camerei Deputaţilor. Preşedintele de
şedinţă al comisiei solicită vicepreşedintelui Camerei în responsabilitatea căruia se află
comisia respectivă să urmărească aplicarea sancţiunilor prevăzute de regulament”.
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ANEXA NR. 1 LA H.G. NR. 33/2018 PRIVIND STABILIREA
CONTRAVENŢIILOR CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA LEGII
PREVENIRII NR. 270/2017, PRECUM ŞI A MODELULUI
PLANULUI DE REMEDIERE (H.G. NR. 701/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
H.G. nr. 33/2018 (M. Of.
nr. 107 din 05 februarie
2018)

Actul modificator
H.G. nr. 701/2018 (M. Of.
nr. 777 din 10 septembrie
2018)

Sumar
– modifică: pct. 42 la
anexă

În M. Of. nr. 777 din 10 septembrie 2018, s-a publicat H.G. nr. 701/2018 pentru
modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a
modelului planului de remediere (M. Of. nr. 107 din 5 februarie 2018).
Pct. 42 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 33/2018 (modificat prin H.G. nr. 701/2018)
Vechea reglementare
Contravenţiile care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017:
(…)
42. Art. 10 lit. f)-h), j) şi u) din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (rep. M. Of. nr. 75 din
21 ianuarie 2005; cu modif. şi compl. ult.).
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 1 la H.G. nr. 33/2018 privind stabilirea
contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a
modelului planului de remediere (M. Of. nr. 107 din 5 februarie 2018) pct. 42 se
modifică şi va avea următorul conţinut:
„Contravenţiile care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017:
(…)
42. Art. 10 lit. f) -h), j), u) şi cc) [Constituie contravenţii următoarele fapte dacă,
potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni: f) emiterea bonului fiscal conţinând
date eronate, altele decât cele prevăzute la lit. c), sau fără ca acesta să conţină toate datele
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prevăzute la art. 4 alin. (1) sau alin. (2), după caz; g) neînmânarea bonului fiscal clientului
de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea facturii la
solicitarea clientului; h) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice
fiscale a obligaţiei de a afişa anunţul de atenţionare prevăzut la art. 1 alin. (11); j)
încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4
alin. (12) lit. a)-d); u) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice
fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (12) lit. e) sau f); cc) nerespectarea de către utilizatorii
aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2);] din O.U.G. nr. 28/1999 privind
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (rep. M.
Of. nr. 75 din 21 ianuarie 2005; cu modif. ult.)”.
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O.U.G. NR. 111/2010 PRIVIND CONCEDIUL ŞI INDEMNIZAŢIA
LUNARĂ PENTRU CREŞTEREA COPIILOR – MODIFICĂRI
(O.U.G. NR. 81/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificator
Actul modificat
O.U.G. nr. 81/2018
O.U.G. nr. 111/2010
privind concediul şi
(M. Of. nr. 792 din 17
indemnizaţia lunară
septembrie 2018)
pentru creşterea copiilor,
aprobată cu modificări
prin Legea nr. 132/2011
(M. Of. nr. 830 din 10
decembrie 2010; cu
modif. ult.)

Sumar
– modifică: art. 2 alin. (1),
art. 3, art. 13 alin. (1) lit.
d)

În M. Of. nr. 792 din 17 septembrie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 81/2018
pentru modificarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară
pentru creşterea copiilor.
Modificările aduse O.U.G. nr. 111/2010 au în vedere introducerea venituri din
drepturi de proprietate intelectuală, în categoria veniturilor care se iau în calculul
indemnizaţiei lunare. În absenţa acestor modificări, persoanele care au născut după
23 martie 2018 şi care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală ar
fi primit un cuantum diminuat faţă de cuantumul calculat pentru o persoană care a
născut până la această dată.
În continuare, vă prezentăm modificările aduse O.U.G. nr. 111/2010 privind
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.
Art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia
lunară pentru creşterea copiilor (modificat prin O.U.G. nr. 81/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 2, alin. (1) prevedea:
„(1) Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au
realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri
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din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi
piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în
continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea
copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap,
precum şi de o indemnizaţie lunară”.
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 2, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp
de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi
independente,venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi
agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în
continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului
în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o
indemnizaţie lunară”.
Art. 3 din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară
pentru creşterea copiilor(modificat prin O.U.G. nr. 81/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, art. 3 prevedea:
„(1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, veniturile din salarii şi asimilate
salariilor, din activităţi independente şi din activităţi agricole, silvicultură şi
piscicultură prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite la art. 67, art. 76 alin. (1) şi
(2) şi art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi
reprezintă valoarea obţinută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului
impozabil stabilit conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit.
(2) Veniturile care se iau în considerare pentru stabilirea nivelului indemnizaţiei pentru creşterea copilului reprezintă, după caz:
a) suma încasată de persoana îndreptăţită, rezultată după aplicarea cotei de
16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferenţă între venitul net
din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii
aferente unei luni şi a deducerii personale acordate pentru luna respectivă şi
contribuţiile la fondurile de pensii facultative, precum şi cotizaţia sindicală plătită
în luna respectivă pentru veniturile din salarii, la locul unde se află funcţia de bază;
b) suma încasată de persoana îndreptăţită, rezultată după aplicarea cotei de
16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferenţă între venitul
brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora, pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri;
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c) suma încasată de persoana îndreptăţită, calculată potrivit legii de către
plătitorul acesteia, pentru perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6);
d) suma încasată de persoana îndreptăţită care realizează venituri supuse
impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia sau sunt
considerate neimpozabile;
e) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din
activităţi independente determinat în condiţiile legii;
f) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din
activităţi agricole determinat în condiţiile legii.
(3) Pentru persoanele care realizează venituri din salarii, solde/salarii din
funcţie, venitul brut reprezintă salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, prime, orice
alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor acordate de
angajator potrivit legii.
(4) În cazul în care o persoană realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, se vor lua în calcul toate veniturile lunare încasate de
aceasta.
(5) În situaţia prevăzută la art. 2 alin. (6), dacă persoana realizează concomitent
venituri supuse impozitului atât în ţară, cât şi în statele care aplică Regulamentul,
se iau în calcul doar veniturile realizate în ţară.
(6) Pentru luna naşterii copilului se iau în calcul veniturile cuvenite pentru
acea lună, respectiv venitul pe care l-ar fi primit persoana dacă ar fi lucrat în toată
luna, sau cumulul dintre venitul aferent zilelor lucrate cu indemnizaţia de
maternitate”.
Noua reglementare
În noua reglementare, art. 3 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, veniturile din salarii şi asimilate
salariilor, din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală şi din
activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite
la art. 67, art. 70, art. 76 alin. (1) şi (2) şi art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările
şi completările ulterioare.
(2) Pentru persoanele îndreptăţite care realizează venituri din categoriile celor prevăzute la alin. (1), veniturile luate în calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei
lunare sunt:
a) veniturile rezultate după scăderea impozitului pe venit şi, după caz, a contribuţiilor
sociale obligatorii datorate, conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit;
b) veniturile rezultate după scăderea contribuţiilor sociale obligatorii datorate, după
caz, conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit, în cazul veniturilor scutite de
impozitul pe venit conform art. 60 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările
ulterioare.
(3) Pentru perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6) se iau în calcul sumele încasate
de persoana îndreptăţită, calculate potrivit legii de către plătitorul acestora.
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(4) În cazul în care o persoană realizează concomitent din mai multe surse venituri
supuse impozitului, se vor lua în calcul toate veniturile lunare încasate de aceasta.
(5) În situaţia prevăzută la art. 2 alin. (6), dacă persoana realizează concomitent
venituri supuse impozitului atât în ţară, cât şi în statele care aplică Regulamentul, se iau în
calcul doar veniturile realizate în ţară.
(6) Pentru luna naşterii copilului se iau în calcul veniturile cuvenite pentru acea lună,
respectiv venitul pe care l-ar fi primit persoana dacă ar fi lucrat în toată luna sau cumulul
dintre venitul aferent zilelor lucrate cu indemnizaţia de maternitate”.
Art. 13 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (modificat prin O.U.G. nr. 81/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 13 alin. (1), lit. d) prevedea:
„(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, reprezentând
indemnizaţie sau stimulent de inserţie, se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod
obligatoriu de:
(…)
d) dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile
realizate;”.
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 13 alin. (1), lit. d) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, reprezentând indemnizaţie sau stimulent de inserţie, se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de:
(…)
d) dovada privind veniturile realizate, eliberată de angajator/plătitorul de venit sau de
organele fiscale competente, ori declaraţia fiscală, prevăzută de lege, pentru categoriile de
venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal
central;”.
Alte dispoziţii ale O.U.G. nr. 81/2018
Potrivit art. II, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a
respective ordonanţe de urgenţă, persoanele îndreptăţite care au solicitat acordarea
indemnizaţiei lunare prevăzute de O.U.G. nr. 111/2010, al cărei cuantum a fost
stabilit fără a fi luate în calcul veniturile din drepturi de proprietate intelectuală realizate începând cu data de 23 martie 2018, pot depune direct la
agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti documentele doveditoare privind realizarea acestor venituri. De
asemenea, pentru acele persoane cărora li s-a stabilit cuantumul indemnizaţiei
lunare fără a fi luate în calcul veniturile din drepturi de proprietate intelectuală
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realizate începând cu data mai sus menţionată, agenţiile pentru plăţi şi inspecţie
socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sunt obligate să stabilească
noul cuantum în termen de 60 de zile de la depunerea documentelor sau, după caz,
de la intrarea în vigoare a respectivului act normativ, în cazul în care documentele
au fost deja depuse. Cuantumul stabilit urmează a se acorda începând cu data
intrării în vigoare a O.U.G. 81/2018, iar diferenţele de sume între cuantumul
calculat şi cuantumul plătit până la data stabilirii noului cuantum se plătesc până
la data de 31 decembrie 2018.
Potrivit art. III, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
respectivei ordonanţe, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale trebuie să actualizeze
Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobate prin H.G.
nr. 52/2011.

Revista Universul
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O.U.G. NR. 84/2018 PENTRU COMPLETAREA UNOR ACTE
NORMATIVE DIN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR

De Redacţia ProLege
Actele modificate
Legea nr. 50/1991
privind autorizarea
executării lucrărilor de
construcţii
(rep. M. Of. nr. 933 din
13 octombrie 2004; cu
modif. ult.)
Legea nr. 10/1995
privind calitatea în
construcţii
(rep. M. Of. nr. 765 din
30 septembrie 2016)

Actul modificator
O.U.G. nr. 84/2018

Sumar
– introduce: art. 37 alin.
(2^3)

(M. Of. nr. 795 din 18
septembrie 2018)

– introduce: art. 41 alin.
(1^1)

În M. Of. nr. 795 din 18 septembrie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 84/2018
pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor.
O.U.G. nr. 84/2018 modifică următoarele acte normative:
– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
(rep. M. Of. nr. 933 din 13 octombrie 2004; cu modif. ult.);
– Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (rep. M. Of. nr. 765 din 30
septembrie 2016).
Vă prezentăm, în continuare respectivele modificări:
Art. 37 alin. (23) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României
Noua reglementare
După alin. (2^2) al art. 37 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, se introduce un nou alineat, alin. (2^3), cu următorul
conţinut:
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„(2^3) Se pot recepţiona ca fiind terminate loturi, secţiuni, sectoare sau obiecte de
lucrări incluse în autorizaţia de construire, prevăzute într-un contract sau în contracte de
execuţie diferite, în situaţia în care acestea pot fi utilizate separat, conform destinaţiei lor”.
Art. 41 alin. (1^1) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
Noua reglementare
După alin. (1) al art. 41 din Legea nr. 10/1995 se introduce un nou alineat,
alin. (1^1), cu următorul conţinut:
„(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) pentru lucrările de infrastructură
rutieră şi feroviară de interes naţional, Regulamentul privind recepţia construcţiilor se
elaborează de Ministerul Transporturilor, se avizează de Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului”.
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LEGEA NR. 3/2000 PRIVIND ORGANIZAREA
ŞI DESFĂŞURAREA REFERENDUMULUI – MODIFICĂRI
(O.U.G. NR. 86/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului
(M. Of. nr. 84 din 24
februarie 2000; cu modif.
ult.)

Actul modificator
O.U.G. nr. 86/2018
pentru modificarea şi
completarea Legii nr.
3/2000 privind
organizarea şi
desfăşurarea
referendumului, precum
şi pentru unele măsuri
pentru buna organizare
şi desfăşurare a
referendumului naţional
pentru revizuirea
Constituţiei
(M. Of. nr. 799 din 18
septembrie 2018)

Sumar
– modifică: art. 2 alin.
(3), art. 17, art. 18, art.
23, art. 26 alin. (1) teza
întâi, art. 26 alin. (3)-(4),
art. 31 alin. (2), art. 43^1,
art. 48, art. 62, sintagma
„Pct. 2 >/= Pct. 5 + pct.
6 + pct. 7.”;
– introduce: art. 15^2,
art. 27^1;
– abrogă: art. 19, art. 22,
art. 25 alin. (4), art. 26
alin. (5)-(6), art. 31 alin.
(3).

În M. Of. nr. 799 din 18 septembrie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 86/2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare
şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei.
Astfel, O.U.G. nr. 86/2018 (M. Of. nr. 799 din 18 septembrie 2018) aduce unele
modificări şi completări Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea
referendumului (M. Of. nr. 84 din 24 februarie 2000; cu modif. ult.). De asemenea,
prin intermediul respectivului act normativ se stabilesc măsurile necesare în
vederea bunei organizări şi desfăşurări a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei.
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Una dintre modificările aduse Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi
desfăşurarea referendumului, se referă la organizarea şi desfăşurarea procesului
de votare în secţiile din străinătate. Astfel, pentru referendumul naţional,
procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din
străinătate, alături de toate întâmpinările şi contestaţiile privitoare la operaţiunile
electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, vor fi transmise prin mijloace
electronice la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, prin grija
reprezentanţelor diplomatice, în cel mult 24 de ore de la primirea acestora. Astfel,
exactitatea datelor pe care aceste procese-verbale le conţin este confirmată de către
preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, care
consemnează şi ştampilează documentele primite. Procesele-verbale contrasemnate sunt utilizate în centralizarea rezultatului votării. De asemenea, în secţiile de
votare organizate în străinătate, votul se va desfăşura numai pe liste suplimentare.
Pe de altă parte, modelul listei electorale suplimentare, modelul extrasului din
listele electorale, modelele ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie,
oficiilor electorale, biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi
BEC, modelul ştampilei de control, modelul ştampilei cu menţiunea „VOTAT” şi
modelul timbrului autocolant sunt stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale
Permanente, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în cel mult 3
zile de la data aducerii la cunoştinţă publică a datei referendumului.
În continuare, vă prezentăm modificările aduse Legii nr. 3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului.
Art. 2 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea
referendumului (modificat prin O.U.G. nr. 86/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 2, alin. (3) prevedea:
„(3) În cadrul referendumului populaţia poate fi consultată cu privire la una
sau la mai multe probleme, precum şi cu privire la o problema de interes naţional
şi o problema de interes local, pe buletine de vot separate”.
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 2, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) În cadrul referendumului populaţia poate fi consultată cu privire la una sau la
mai multe probleme de interes naţional sau local, după caz, precum şi cu privire la
revizuirea Constituţiei sau la o problemă de interes naţional şi o problemă de interes local,
pe buletine de vot separate”.
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Art. 15^2 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (introdus prin O.U.G. nr. 86/2018)
Noua reglementare
În noua reglementare, după art. 15^1, se introduce un nou articol, art. 15^2, cu
următorul conţinut:
„(1) În situaţia în care în aceeaşi zi sau aceleaşi zile cu un referendum naţional
prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) şi c) este stabilit şi un referendum local, alegătorii votează
în aceleaşi secţii de votare, cu aceleaşi ştampile cu menţiunea «Votat», prezenţa la vot fiind
consemnată pe liste electorale separate.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), operaţiunile necesare desfăşurării referendumului
local sunt îndeplinite de birourile electorale ale secţiilor de votare şi de biroul electoral
de circumscripţie judeţean sau al municipiului Bucureşti constituite pentru referendumul naţional care funcţionează în aria teritorială în care se află unitatea
administrativ-teritorială în care are loc şi referendumul local. Biroul electoral de
circumscripţie îndeplineşte pentru referendumul local atribuţiile prevăzute la art. 28.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), toate cheltuielile privind organizarea referendumului local sunt suportate de la bugetul de stat, cu excepţia cheltuielilor pentru
confecţionarea timbrelor autocolante, pentru tipărirea listelor electorale, a tipizatelor
proceselor-verbale şi a buletinelor de vot care vor fi utilizate la referendumul local, pentru
transportul acestora, precum şi a celor aferente valorii indemnizaţiilor prevăzute la alin.
(4), care se suportă de la bugetul local.
(4) În termen de cel mult 60 de zile de la publicarea rezultatului referendumului
naţional în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritatea administraţiei publice
locale care a organizat referendumul local la aceeaşi dată cu referendumul naţional restituie
Ministerului Afacerilor Interne, prin instituţia prefectului, din bugetul propriu, 50% din
valoarea totală a indemnizaţiilor achitate membrilor birourilor electorale de circumscripţie
şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare care şi-au desfăşurat activitatea în
circumscripţia electorală în care a avut loc referendumul local”.
Art. 17 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (modificat prin O.U.G. nr. 86/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, art. 17 prevedea:
„(1) Operaţiunile pentru desfăşurarea referendumului au loc în circumscripţiile electorale şi la secţiile de votare, organizate potrivit prevederilor Legii
nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza copiilor de pe listele
electorale permanente şi a celorlalte liste electorale prevăzute de lege, cu excepţia
situaţiilor prevăzute la art. 15^1 din prezenta lege, care se aplică în mod corespunzător.
(2) Reactualizarea listelor electorale permanente se face de către primari,
potrivit prevederilor Legii nr. 68/1992, respectiv ale Legii nr. 70/1991, republicată,
cu modificările ulterioare, în termen de cel mult 5 zile de la data stabilirii zilei
referendumului”.
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Noua reglementare
În noua reglementare, art. 17 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Listele electorale permanente din ţară se întocmesc, se tipăresc şi se pun la dispoziţia birourilor electorale ale secţiilor de votare conform prevederilor Legii nr. 208/2015
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) La secţiile de votare organizate în străinătate se utilizează numai liste electorale
suplimentare”.
Art. 18 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (modificat prin O.U.G. nr. 86/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, art. 18 prevedea:
„Afişarea listelor electorale, dacă legea prevede o asemenea operaţiune,
delimitarea, numerotarea şi aducerea la cunoştinţa publică a secţiilor de votare şi
a localurilor de vot se fac potrivit prevederilor Legii nr. 68/1992 şi ale Legii
nr. 70/1991, republicată, cu modificările ulterioare, în cel mult 48 de ore de la
îndeplinirea termenului prevăzut la art. 17 alin. (2)”.
Noua reglementare
În noua reglementare, art. 18 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Votarea în ţară se desfăşoară în secţiile de votare organizate conform Legii
nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Până cel mai târziu cu 5 zile înainte de data votării, primarii şi Autoritatea
Electorală Permanentă aduc la cunoştinţă publică delimitarea şi numerotarea secţiilor de
votare, precum şi sediile acestora, în condiţiile stabilite prin Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În cel mult 15 zile de la data stabilirii referendumului naţional, pe lângă misiunile
diplomatice, oficiile consulare, secţiile consulare şi institutele culturale din străinătate
Ministerul Afacerilor Externe organizează secţii de votare pentru alegătorii care se află în
străinătate în ziua votării.
(4) În termenul prevăzut la alin. (3), Ministerul Afacerilor Externe poate organiza, cu
acordul autorităţilor străine, alte secţii de votare în afara secţiilor de votare prevăzute la
alin. (3).
(5) La referendumul naţional, activităţile de coordonare a pregătirii şi organizării
procesului de votare în străinătate sunt asigurate de către biroul electoral pentru secţiile de
votare din străinătate, cu sprijinul logistic al Ministerului Afacerilor Externe”.
Art. 19 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (abrogat prin O.U.G. nr. 86/2018)
Noua reglementare
În noua reglementare, art. 19 se abrogă.
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Art. 22 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (abrogat prin O.U.G. nr. 86/2018)
Noua reglementare
În noua reglementare, art. 22 se abrogă.
Art. 23 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (modificat prin O.U.G. nr. 86/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, art. 23 prevedea:
„Pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului, în termen de 5 zile de la
data stabilirii zilei referendumului se înfiinţează, după caz: Biroul Electoral
Central, birouri electorale de circumscripţie, oficii electorale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare organizate în afara
ţării, precum şi birouri electorale ale secţiilor de votare”.
Noua reglementare
În noua reglementare, art. 23 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional, în cel mult 5 zile de
la data aducerii la cunoştinţă publică a datei acestuia, se constituie Biroul Electoral Central,
birouri electorale de circumscripţie ale judeţelor, biroul electoral de circumscripţie a
municipiului Bucureşti şi oficii electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul
electoral pentru secţiile de votare din străinătate, iar cu 3 zile înaintea datei votării se
constituie birouri electorale ale secţiilor de votare.
(2) Pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului local la nivel de comună, oraş
sau municipiu, în cel mult 5 zile de la data stabilirii datei acestuia, se constituie un birou
electoral de circumscripţie comunală, orăşenească sau municipală, după caz, iar cu 3 zile
înaintea datei votării se constituie birouri electorale ale secţiilor de votare.
(3) Pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului local la nivel de judeţ, în cel
mult 5 zile de la data stabilirii datei acestuia, se constituie un birou electoral de
circumscripţie judeţeană, iar cu 3 zile înaintea datei votării se constituie birouri electorale
ale secţiilor de votare”.
Art. 25 alin. (4) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea
referendumului(abrogat prin O.U.G. nr. 86/2018)
Noua reglementare
În noua reglementare la art. 25, alin. (4) se abrogă.
Art. 26 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (modificat prin O.U.G. nr. 86/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 26, alin. (1) teza întâi prevedea:
„(1) În cazul referendumului naţional, birourile electorale de circumscripţie ale
judeţelor şi al municipiului Bucureşti, oficiile electorale ale sectoarelor muni-
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cipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare organizate în afara
ţării se compun dintr-un preşedinte şi cel mult 6 delegaţi ai partidelor politice
reprezentate în Parlament;”.
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 26, alin. (1) teza întâi se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(1) În cazul referendumului naţional, birourile electorale de circumscripţie ale
judeţelor şi al municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi birourile electorale ale
secţiilor de votare din ţară se compun dintr-un preşedinte şi cel mult 6 delegaţi ai partidelor
politice parlamentare şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu
grup parlamentar propriu în ambele camere ale Parlamentului;”.
Art. 26 alin. (3)-(4) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea
referendumului(modificat prin O.U.G. nr. 86/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 26, alin. (3)-(4) prevedeau:
„(3) Tragerea la sorţi se face de pe o lista care va cuprinde, în următoarea
ordine: judecătorii şi procurorii, precum şi alţi jurişti din judeţ sau din municipiul
Bucureşti, care nu fac parte dintr-un partid politic.
(4) Dacă numărul juriştilor este insuficient, tragerea la sorţi se face de pe o alta
lista care va cuprinde persoane de alta specialitate, cu o reputaţie neştirbită şi care
nu fac parte din nici un partid politic”.
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 26, alin. (3)-(4) se modifică şi vor avea următorul
conţinut:
„(3) Tragerea la sorţi pentru preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie ale
judeţelor şi al municipiului Bucureşti, ai oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti şi pentru preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate
se face de pe o listă care va cuprinde, în următoarea ordine: judecători, procurori, precum şi
alţi jurişti din judeţ sau din municipiul Bucureşti care fac parte din Corpul experţilor
electorali.
(4) Tragerea la sorţi pentru preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare se
face din cadrul Corpului experţilor electorali, prioritate având cei cu domiciliul în
circumscripţia pentru care se face tragerea la sorţi”.
Art. 26 alin. (5)-(6) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea
referendumului (abrogat prin O.U.G. nr. 86/2018)
Noua reglementare
În noua reglementare la art. 25, alin. (5)-(6) se abrogă.
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Art. 27^1 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (introdus prin O.U.G. nr. 86/2018)
Noua reglementare
În noua reglementare, după art. 27, se introduce un nou articol, art. 27^1, cu
următorul conţinut:
„(1) Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate se compun dintr-un
preşedinte şi cel mult 6 delegaţi ai partidelor politice parlamentare şi ai organizaţiilor
cetăţenilor minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele camere ale
Parlamentului.
(2) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate sunt
desemnaţi de către preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate
până cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei referendumului naţional, din rândul experţilor
electorali propuşi de Ministerul Afacerilor Externe.
(3) Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate cu delegaţii
partidelor politice parlamentare şi ai organizaţiilor cetăţenilor minorităţilor naţionale cu
grup parlamentar propriu în ambele camere ale Parlamentului se face cu aplicarea
corespunzătoare a prevederilor art. 17 alin. (5) – (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările
şi completările ulterioare”.
Art. 31 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea
referendumului (modificat prin O.U.G. nr. 86/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, la art. 31, alin. (2) prevedea:
„(2) Cabinele şi urnele trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care se afla biroul
preşedintelui. Cabinele, urnele şi ştampilele se vor asigura de către primării comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, împreună cu
prefecţii”.
Noua reglementare
În noua reglementare, la art. 31, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Cabinele şi urnele trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care se află biroul
preşedintelui. Cabinele de vot şi urnele de vot se vor asigura de către primarii comunelor,
oraşelor, municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, împreună cu prefecţii”.
Art. 31 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea
referendumului(abrogat prin O.U.G. nr. 86/2018)
Noua reglementare
În noua reglementare la art. 31, alin. (3) se abrogă.
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Art. 43^1 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (modificat prin O.U.G. nr. 86/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, art. 43^1 prevedea:
„(1) Procesul-verbal pentru consemnarea rezultatului referendumului, însoţit
de buletinele de vot nule şi cele contestate, de contestaţiile formulate şi de copiile
listelor electorale permanente şi ale listelor electorale suplimentare completate la
secţia de votare, va fi înaintat biroului electoral ierarhic superior de către
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, însoţit de 2 membri ai biroului,
stabiliţi prin tragere la sorţi, şi de pază militară.
(2) Buletinele de vot folosite, cele neîntrebuinţate şi anulate, ştampilele de la
secţia de votare se depun spre arhivare la judecătoria la care este arondată unitatea
administrativ-teritorială pe raza căreia se află secţia de votare.
(3) În cazul referendumului naţional, procesele-verbale întocmite de birourile
electorale ale secţiilor de votare din străinătate, însoţite de toate întâmpinările şi
contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de
votare, sunt transmise prin mijloace electronice la biroul electoral pentru secţiile de
votare din străinătate, prin grija reprezentanţelor diplomatice, în cel mult 24 de ore
de la primirea acestora. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este
confirmată de către preşedintele sau locţiitorul biroului electoral pentru secţiile de
votare din străinătate, care consemnează şi ştampilează documentele primite.
Procesele-verbale contrasemnate sunt utilizate în centralizarea rezultatului votării.
(4) Procesul-verbal întocmit de birourile electorale judeţene, ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, respectiv de biroul electoral pentru secţiile de votare din
străinătate, în cazul referendumurilor naţionale, însoţit de toate procesele-verbale
ale secţiilor de votare din subordine, împreună cu copiile listelor electorale permanente, respectiv tabelele electorale utilizate, precum şi de contestaţiile nerezolvate,
va fi înaintat la Biroul Electoral Central.
(5) Biroul Electoral Central va înainta copiile listelor electorale permanente,
respectiv tabelele electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare Autorităţii
Electorale Permanente, care le va verifica în vederea depistării eventualelor voturi
multiple, în termen de 60 de zile de la data referendumului. În situaţia în care
Autoritatea Electorală Permanentă va constata existenţa unor persoane care şi-au
exercitat votul de mai multe ori, va sesiza organele de urmărire penală în vederea
aplicării prevederilor art. 387 din Codul penal”.
Noua reglementare
În noua reglementare, art. 43^1 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Procesul-verbal pentru consemnarea rezultatului referendumului, însoţit de
buletinele de vot nule şi cele contestate, de contestaţiile formulate, de listele electorale
permanente şi de listele electorale suplimentare completate la secţia de votare, va fi înaintat
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biroului electoral ierarhic superior de către preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare, însoţit de 2 membri ai biroului, stabiliţi prin tragere la sorţi, şi de pază militară.
(2) În cazul referendumului naţional, procesele-verbale întocmite de birourile electorale
ale secţiilor de votare din străinătate, însoţite de toate întâmpinările şi contestaţiile
privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, sunt transmise
prin mijloace electronice la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, prin
grija reprezentanţelor diplomatice, în cel mult 24 de ore de la primirea acestora. Exactitatea
datelor din aceste procese-verbale esteconfirmată de către preşedintele biroului electoral
pentru secţiile de votare din străinătate, care consemnează şi ştampilează documentele
primite. Procesele-verbale contrasemnate sunt utilizate în centralizarea rezultatului votării.
(3) Procesele-verbale întocmite de birourile electorale judeţene, de biroul electoral al
municipiului Bucureşti, de oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi de
biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, însoţite de toate procesele-verbale
ale secţiilor de votare din subordine, împreună cu listele electorale permanente şi listele
electorale suplimentare utilizate, precum şi de contestaţiile nerezolvate, vor fi înaintate
Biroului Electoral Central.
(4) Biroul Electoral Central va transmite listele electorale permanente, respectiv listele
electorale suplimentare utilizate în cadrul secţiilor de votare Autorităţii Electorale
Permanente. La sesizarea persoanelor interesate, făcută în cel mult 15 zile de la data
constatării valabilităţii referendumului naţional şi însoţită de probele pe care se întemeiază,
Autoritatea Electorală Permanentă verifică listele electorale permanente şi listele electorale
suplimentare utilizate în cadrul secţiilor de votare la care se referă sesizarea, în vederea
descoperirii cazurilor în care o persoană a votat fără a avea drept de vot sau a votat de mai
multe ori. În situaţia în care Autoritatea Electorală Permanentă va constata existenţa
unor persoane care au votat fără a avea drept de vot sau şi-au exercitat votul de mai multe
ori, va sesiza organele de urmărire penală în vederea aplicării prevederilor art. 387 din
Codul penal”.
Art. 48 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (modificat prin O.U.G. nr. 86/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, art. 48 prevedea:
„Măsurile tehnico-organizatorice privitoare la referendumul naţional se
stabilesc de Guvernul României în termen de 10 zile de la data la care a fost
anunţat referendumul”.
Noua reglementare
În noua reglementare, art. 48 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) La data aducerii la cunoştinţă publică a datei referendumului naţional conform
art. 6 alin. (4), Guvernul stabileşte prin hotărâre, la propunerea Ministerului Afacerilor
Interne şi a Autorităţii Electorale Permanente, programul calendaristic, măsurile
tehnico-organizatorice, bugetul şi cheltuielile pentru buna organizare şi desfăşurare a
referendumului naţional.
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(2) Modelul listei electorale suplimentare, modelul extrasului din listele electorale,
modelele ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie, oficiilor electorale, biroului
electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi Biroului Electoral Central, modelul
ştampilei de control, modelul ştampilei cu menţiunea «VOTAT» şi modelul timbrului
autocolant sunt stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, care se publică
în Monitorul Oficial al României, Partea I, în cel mult 3 zile de la data aducerii la
cunoştinţă publică a datei referendumului”.
Art. 62 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (modificat prin O.U.G. nr. 86/2018)
Vechea reglementare
Potrivit vechii reglementări, art. 62 prevedea:
„Prevederile cap. XII din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei
Deputaţilor şi a Senatului şi ale cap. VI din Legea nr. 70/1991 privind alegerile
locale se aplica în mod corespunzător, în măsura în care prin prezenta lege nu se
dispune altfel”.
Noua reglementare
În noua reglementare, art. 62 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Dispoziţiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu cele ale Legii
nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor privind Sistemul
informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal şi centralizarea
electronică a rezultatelor votării”.
Sintagma “Pct. 2 >/= Pct. 5 + pct. 6 + pct. 7.”din Legea nr. 3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului (modificat prin O.U.G. nr. 86/2018)
Noua reglementare
În noua reglementare, în anexele nr. 2-6, sintagma “Numărul participanţilor
trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din adiţionarea cifrelor de la pct. 5, 6
şi 7.”se înlocuieşte cu sintagma “Pct. 2 >/= Pct. 5 + pct. 6 + pct. 7.”.
Alte prevederi ale O.U.G. nr. 86/2018
Potrivit art. II din O.U.G. nr. 86/2018, Guvernul este responsabil de informarea cetăţenilor referitor data organizării referendumului, aducerea la cunoştinţa
publică a datelor necesare urmând a se realize prin mass-mediei audiovizuale şi
online. Aşadar, prin derogare de la dispoziţiile art. 6 alin. (4) şi art. 34 din Legea
nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, votul privind
revizuirea Constituţiei se va desfăşura pe parcursul a două zile, astfel:
–sâmbătă, 6 octombrie 2018, între orele 7,00 şi 21,00;
–duminică, 7 octombrie 2018, între orele 7,00 şi 21,00.
În aceste zile şi interval orare, alegătorii prezenţi la vot vor trebui să răspundă
cu Da au Nu, următoarei întrebări: „Sunteţi de acord cu Legea de revizuire a
Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?”.
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Regia Autonomă „Monitorul Oficial” va prezenta macheta buletinului de vot
reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Interne în vederea acordării bunului de
tipar, în maxim 48 de ore de la intrarea în vigoarea a O.U.G. nr. 86/2018. Buletinele
de vot vor avea formatul A4, textul tipărindu-se cu litere corp 24, române verzale
drepte, de culoare neagră. Pe fiecare astfel de bulletin vor fi în mod obligatoriu
prezente inscripţia „Referendum naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi
7 octombrie 2018”, precum şi stema României.
Pe de altă parte, în situaţii deosebite şi cu avizul Autorităţii Electorale
Permanente, până cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei votării, poate avea loc
schimbarea, sediile secţiilor de votare pot fi schimbate.
Art. III stabileşte faptul că la încheierea votării din ziua de 6 octombrie 2018,
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri ai
biroului electoral, va dispune măsurile necesare pentru ca urnele de vot,
ştampilele, listele electorale, buletinele de vot nefolosite şi toate celelalte documente ale biroului electoral al secţiei de votare să rămână sub paza permanentă a
personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Aşadar, preşedintele
secţiei de votare va sigila urnele de vot prin lipirea de benzi de hârtie pe deschizăturile acestora, pe care le semnează după ce aplică în prealabil ştampila de
control, în prezenţa celorlalţi membri. Ulterior, Preşedintele va introduce
ştampilele cu menţiunea „VOTAT” într-un plic pe care îl sigilează şi pe care aplică
ştampila de control.
De asemenea, după încheierea votării din ziua de 6 octombrie 2018, se va
încheia un proces-verbal, în care se va preciza numărul ştampilelor cu menţiunea
„VOTAT” la încheierea votării, numărul buletinelor nefolosite, precum şi numărul
persoanelor care au participat la vot în prima zi de votare. Acest proces-verbal se
semnează de membrii biroului electoral al secţiei de votare. La plecare în sarcina
preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare cade sigilarea tuturor căilor de
acces în localul de vot.
Potrivit prevederilor art. III, Este interzisă părăsirea localului de vot cu
ştampila de control, ştampile cu menţiunea „VOTAT”, buletine de vot sau liste
electorale.
Pe de altă parte, în cea de-a doua zi de vot, duminică, 7 octombrie
2018, ridicarea sigiliilor se va face la ora 6,00, de către preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri ai biroului electoral al
secţiei de votare, numai după ce s-a verificat integritatea acestora, a listelor
electorale şi a buletinelor de vot nefolosite. În străinătate, aceste dispoziţii se aplică
cu luarea în considerare a condiţiilor specifice de organizare a procesului de votare
din străinătate.
Art. IV prevede că sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate pentru
dotarea şi funcţionarea BEC, pentru plata indemnizaţiilor membrilor BEC şi a
personalului tehnic auxiliar al acestuia, tipărirea publicaţiilor destinate birourilor şi
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oficiilor electorale, precum şi pentru confecţionarea ştampilei BEC se vor
asigura din bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente.
Alături de preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie şi ai oficiilor electorale
efectuează, cu suportul logistic asigurat de prefecţi, Autoritatea Electorală
Permanentă va proceda la instruirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor
de votare din ţară.
Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu preşedinţii birourilor
electorale de circumscripţie şi ai oficiilor electorale efectuează, cu suportul logistic
asigurat de prefecţi, instruirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de
votare din ţară. La sesiunile de instruire este permis accesul membrilor birourilor
electorale de circumscripţie şi ai oficiilor electorale. Pe de altă parte, în cazul
preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, instruirea
va fi asigurată de Ministerul Afacerilor Externe.
În acest context, trebuie precizat şi faptul că, potrivit art. V, sumele necesare
acoperirii cheltuielilor efectuate de către instituţiile prefectului pentru dotarea şi
funcţionarea birourilor şi oficiilor electorale, pentru confecţionarea ştampilelor
birourilor electorale de circumscripţie şi ale oficiilor electorale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, precum şi a ştampilelor de control ale birourilor electorale
ale secţiilor de votare din ţară, pentru asigurarea suportului logistic, precum şi
pentru ambalarea, transportul şi distribuirea materialelor, documentelor şi a
tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea referendumului naţional, se vor
asigura din bugetul de stat, prin bugetul MAI. De asemenea, sumele pentru plata
indemnizaţiilor membrilor birourilor electorale de circumscripţie, ai oficiilor
electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi ai birourilor electorale ale
secţiilor de votare din ţară şi ale personalului tehnic auxiliar al acestora se asigură
din bugetul de stat, prin bugetul MAI. Din acelaşi buget urmează a se asigura
şi sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile MAI
din domeniul ordinii şi siguranţei publice, pentru hârtia necesară şi tipărirea
buletinelor de vot, pentru confecţionarea ştampilelor cu menţiunea „VOTAT”,
precum şi pentru achiziţionarea timbrelor autocolante.
Pe de altă parte, art. VI stabileşte faptul că sumele pentru acoperirea cheltuielilor cu tipărirea proceselor-verbale pentru consemnarea şi centralizarea rezultatelor votării, provin din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al
Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de
statistică. Tot din bugetul de stat vor fi plătite şi sumele de bani necesare pentru
acoperirea cheltuielilor produse de activităţile Serviciului de Telecomunicaţii
Speciale.
Totodată, pentru acoperirea costurilor pe care le presupune desfăşurarea
procesului de vot în străinătate, se vor acorda mai multe sume din bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, după cum prevede art. VII din
O.U.G. nr. 86/2018.
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Conform art. VIII, Regia Autonomă „Monitorul Oficial” trebuie să asigure
imprimarea buletinelor de vot, precum şi a publicaţiilor destinate birourilor şi
oficiilor electorale, cel mai târziu cu 7 zile înaintea primei zile de votare, plata
fiind făcută de către Ministerul Afacerilor Interne, în vreme ce Autoritatea
Electorală Permanentă va trebui să asigure plata publicaţiilor destinate birourilor şi
oficiilor electorale. De asemenea, art. VIII stabileşte şi alte măsuri de natură
tehnică, urmând a fi luate în vederea bunei desfăşurări a referendumului, precum
şi entităţile în a căror sarcină sunt date acestea.
Mai mult, conform art. IX, odată cu intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 86/2018,
prin hotărâre a Guvernului pot fi alocate sume necesare pentru organizarea şi
desfăşurarea referendumului naţional din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului.
Potrivit art. X, prin derogare de la prevederile art. 109 alin. (2) din Legea
nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, în perioada
funcţionării birourilor electorale şi a desfăşurării referendumului naţional pentru
revizuirea Constituţiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, preşedinţii birourilor
electorale şi ale oficiilor electorale se consideră detaşaţi şi primesc pentru fiecare
zi de activitate o indemnizaţie de 10% din salariul de bază minim brut pe ţară.
Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate primesc
pentru fiecare zi de activitate o indemnizaţie de 20% din salariul de bază minim
brut pe ţară. Membrii birourilor şi ai oficiilor electorale, statisticienii şi personalul
tehnic auxiliar se consideră detaşaţi şi primesc pentru fiecare zi de activitate o
indemnizaţie de 5% din salariul de bază minim brut pe ţară.
Activitatea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare se consideră încheiată la 24 de ore de la data încheierii votării, iar plata indemnizaţiilor
menţionate se face pe baza listelor de prezenţă avizate de preşedinţii birourilor şi
oficiilor electorale, prin zi de activitate înţelegându-se munca desfăşurată pe
parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu
mai puţin de 6 ore pe zi.
Art. XI stabileşte obligaţia partidelor politice de a-şi finanţa campania pentru
referendumul naţional din fonduri obţinute în condiţiile capitolelor I-III din Legea
nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor
electorale, dar şi cu respectarea limitei prevăzute la art. 31 alin. (3) lit. g) din Legea
nr. 334/2006. De asemenea, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale reprezentate în Parlament îşi finanţează campania pentru referendum,
din fondurile obţinute în condiţiile legii, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor anterior prezentate.
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Potrivit art. XII, achiziţionarea mobilierului, precum şi a obiectelor de inventar
de natura acestora, în scopul dotării spaţiilor cu destinaţia de birou este permisă,
fără restricţii, în măsura în care aceasta este necesară pentru asigurarea bunei
organizări şi desfăşurări a referendumului.
Art. XIII prevede faptul că, prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (1) din
O.U.G. nr. 90/2017, ordonatorii de credite ai instituţiilor şi autorităţilor publice nu
au obligaţia de a reduce cu 10% plăţile efectuate în anul 2018 pentru achiziţiile de
produse şi servicii aferente organizării şi desfăşurării referendumului naţional
pentru revizuirea Constituţiei.
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LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE NR. 1/2011 – MODIFICĂRI
(O.U.G. NR. 87/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011 (M.
Of. nr. 18 din 10 ianuarie
2011; cu modif. ult.)

Actul modificator
O.U.G. nr. 87/2018 (M.
Of. nr. 833 din 28
septembrie 2018)

Sumar
– introduce: art. 263 alin.
(6^1)
– abrogă: art. 263 alin.
(7^1)

În M. Of. nr. 833 din 28 septembrie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 87/2018
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (M. Of.
nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.).
Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011, prin O.U.G. nr. 87/2018:
Art. 263 alin. (6^1) Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (modificată prin
O.U.G. nr. 87/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 263, după alin. (6) se introduce un nou
alineat, alin. (6^1), cu următorul conţinut:
„Profesorii pentru învăţământul primar de la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale predau disciplinele Comunicare în limba română, precum şi Limba şi
literatura română pe tot parcursul ciclului primar”.
Art. 263 alin. (7^1) Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (modificată prin
O.U.G. nr. 87/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 263 alin. (7^1) prevedea:
„În învăţământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităţilor
naţionale, orele de Limba şi literatura română prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 263, alin. (7^1) s-a abrogat.
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Alte prevederi ale O.U.G. nr. 87/2018
Potrivit art. II, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, contractele individuale de muncă, actele adiţionale la acestea, precum şi
orice alte efecte juridice generate de aplicarea prevederilor art. 263 alin. (7^1) din
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
încetează de drept.
La art. III, se prevedea faptul că prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (2)
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică din anul şcolar 2018-2019.

