
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 94/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 94 din 29 decembrie 2014 privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 din  
30 decembrie 2014, cu următoarele modificări: 

 
 
1. La articolul I punctul 2, alineatul (3) al articolului 24 se 

modifică şi va avea următorul cuprins:  
„(3) Învăţământul profesional şi tehnologic este format din: 

învăţământ profesional, învăţământ liceal tehnologic şi învăţământ 
postliceal.” 
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2. La articolul I punctul 3, alineatul (4) al articolului 25 se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  

„(4) Învăţământul dual este o formă de organizare a 
învăţământului profesional, care se desfăşoară pe bază de contract de tip 
formare profesională  şi combină pregătirea profesională ce se 
organizează de un operator economic, cu pregătirea organizată în cadrul 
unei unităţi de învăţământ. Responsabilitatea privind organizarea şi 
funcţionarea este partajată între operatorul economic şi unitatea de 
învăţământ.” 

 
 
3. La articolul I punctul 4, alineatul (7) al articolului 31 se 

modifică şi va avea următorul cuprins:  
„(7) Unităţile de învăţământ în care se organizează filiera 

tehnologică sau vocaţională a liceului sunt stabilite de inspectoratele 
şcolare, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a 
cultelor religioase, având în vedere tendinţele de dezvoltare socială şi 
economică precizate în documentele strategice regionale, judeţene şi 
locale. Cadrul general de organizare şi funcţionare a structurilor 
parteneriale consultative pentru învăţământul profesional, tehnologic şi 
vocaţional este aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi 
cercetării ştiinţifice.” 

 
 
4. La articolul I punctul 5, alineatele (51), (53) şi (55) ale 

articolului 33 se modifică şi vor avea următorul cuprins:  
„(51) La solicitarea operatorilor economici, învăţământul 

profesional se poate organiza în sistem dual, ca parte a sistemului 
naţional de învăţământ, după învăţământul gimnazial. 
.................................................................................................................... 

(53) Pregătirea prin învăţământul profesional în sistem dual se 
realizează pe baza standardelor de pregătire profesională aprobate de 
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sau pe baza 
standardelor ocupaţionale aprobate de Autoritatea Naţională pentru 
Calificări cu avizul structurilor de parteneriat social din domeniul de 
activitate corespunzător calificării. 
.................................................................................................................... 

(55) Modul de organizare şi desfăşurare a examenului de 
certificare a calificării profesionale este reglementat de Ministerul 
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Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin metodologie specifică, 
în parteneriat  cu operatorii economici.” 
 
 

5. La articolul I punctul 6, alineatul (6) al articolului 33 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(6) Absolvenţii învăţământului obligatoriu care întrerup 
studiile pot finaliza, până la vârsta de 21 ani, cel puţin un program de 
pregătire profesională organizat în sistem dual în vederea dobândirii 
unei calificări profesionale.” 

 
 
6. La articolul I, punctul 7 se abrogă. 

 
 

7. La articolul I punctul 9, alineatul (1) al articolului 76 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 76. – (1) După absolvirea gimnaziului, elevii urmează 
liceul sau şcoala profesională.” 

 
 

8. La articolul I punctul 10, partea introductivă a alineatului 
(2) al articolului 76 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Admiterea la liceu sau la şcoală profesională se realizează 
după următoarea procedură:” 

 
 
9. La articolul I, punctele 11 – 13 se abrogă. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 4

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 25 februarie 2015, cu respectarea prevederilor  
art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 
VALERIU-ŞTEFAN  ZGONEA 


