
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului   
nr. 79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr. 1/2011 

 
 
Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 79 din 21 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 437 din 25 mai 2020, cu următoarele modificări și completări: 

 
1. La articolul I punctul 7, alineatul (3) al articolului 177 se 

modifică și va avea următorul cuprins:  
„(3) Conducerea instituțiilor de învățământ superior militar, de 

informații, de ordine publică și de securitate națională se realizează de 
către comandant, care are și calitatea de rector. Funcția de rector, care 
are și calitatea de comandant, se ocupă prin concurs în conformitate cu 
reglementările Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor 
Interne, Serviciului Român de Informații și ale altor instituții cu atribuții 
în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale. Confirmarea 
ca rector se realizează prin ordin al ministrului educației și cercetării.” 
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2. La articolul I punctul 8, alineatul (5) al articolului 177 se 

modifică și va avea următorul cuprins: 
„(5) În instituțiile de învățământ superior militar, de informații, 

de ordine publică și de securitate națională funcționează personalul 
didactic prevăzut în prezenta lege și instructorii militari, instructorii de 
informații și instructorii de ordine publică, asimilați personalului 
didactic, cu condiția să fie absolvenți de studii universitare de licență și 
ai modulului de pregătire psihopedagogică.” 

 
3. La articolul I, după punctul 10 se introduc două puncte 

noi, punctele 101 și 102, cu următorul cuprins: 
„101. La articolul 238, alineatul (6) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
«(6) Pregătirea psihopedagogică trebuie să asigure și 

competențe digitale pentru organizarea procesului de învățământ în 
modul on-line și se finalizează prin obținerea diplomei de master 
didactic ori a certificatului de absolvire a programelor de formare 
psihopedagogică.»  

 
102. La articolul 245, alineatul (3) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
«(3) Formarea continuă a personalului didactic, de conducere, 

de îndrumare și de control se realizează în funcție de evoluțiile din 
domeniul educației și formării profesionale, inclusiv în ceea ce privește 
curriculumul național, precum și în funcție de interesele și nevoile 
personale de dezvoltare, urmărindu-se a se asigura și competențele 
digitale pentru organizarea procesului de învățământ on-line.»” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților în 

ședința din 17 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 
din Constituția României, republicată. 
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