
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

L E G E

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr. 68/2003 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 68 din 14 august 2003 pentru modificarea Legii învăţământului

nr. 84/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590

din 19 august 2003, cu următoarele modificări:

1. La punctul 1 al articolului I, alineatul (2) al articolului 59 va

avea următorul cuprins:



2

„(2) Absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au

obţinut în unul din ultimii 4 ani de studii distincţii la olimpiadele şcolare

internaţionale, la concursuri artistice sau sportive de nivel continental,

mondial sau olimpic au dreptul de a se înscrie în învăţământul universitar

fără susţinerea admiterii.”

2. La punctul 2 al articolului I, alineatul (2) al articolului 158

va avea următorul cuprins:

„(2) În cazuri excepţionale, bine motivate, formaţiunile de elevi

sau de preşcolari din grupa mare pot funcţiona sub efectivul minim sau

peste efectivul maxim numai cu aprobarea Ministerului Educaţiei,

Cercetării şi Tineretului, în baza metodologiei elaborate.”

3. La punctul 3 al articolului I, articolul 174 va avea următorul

cuprins:

„Art. 174. – Pentru învăţământul preşcolar şi învăţământul

obligatoriu se asigură gratuit manuale şcolare. Beneficiază de aceeaşi

gratuitate şi elevii din învăţământul secundar superior, ai căror părinţi sau

susţinători legali au venitul lunar, pe membru de familie, egal sau mai mic

decât salariul de bază minim brut pe ţară.”
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Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din

23 februarie 2004, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1)

din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE  SENATULUI

Gheorghe Buzatu

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din

24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1)

din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR

Valer  Dorneanu

Bucureşti, 11 martie 2004
Nr. 34


	L E G E

