
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr. 1/2011  

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic – Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. La alineatul (1) al articolului 19, după litera c), se introduce o 

literă nouă, lit.c1) cu următorul cuprins: 

„c1) cu minimum 200 de elevi şi/sau preşcolari, în cazul 

unităţilor de învăţământ vocaţional;” 
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2. La articolul 63, după alineatul (2), se introduce un alineat 

nou, alin. (3), cu următorul cuprins: 

„(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), privind predarea 

religiei în şcoli, pentru ciclurile primar, gimnazial şi liceal, sunt admise 

grupe cu un număr minim de 10 elevi.” 

 

3. La articolul 75, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„(2) Continuarea studiilor din învăţământul gimnazial în 

învăţământul liceal sau învăţământul profesional este asigurată pe baza 

unui proces de consiliere şi de orientare şcolară şi profesională.” 

 

4. La articolul 289, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(1) Personalul didactic şi de cercetare se pensionează la 

împlinirea vârstei de 65 de ani. În cazul în care vârsta de pensionare se 

împlineşte în cursul anului universitar, personalul didactic şi de cercetare 

îşi poate continua activitatea până la finele acestuia.” 

 

5. La articolul 289, după alineatul (5), se introduce un alineat 

nou, alin. (6), cu următorul cuprins: 

„(6) Senatul universitar poate aproba continuarea activităţii 

didactice şi de cercetare, după împlinirea vârstei de pensionare, pe o 

perioadă de cel mult trei ani, pentru un număr de maximum 2% din 

numărul posturilor didactice, respectiv a posturilor de cercetare, pe baza 

unei metodologii stabilite prin Carta universitară. Personalul didactic şi 

de cercetare nu poate deţine, în această perioadă, funcţii de conducere.” 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din 

Constituţia României, republicată. 

 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Ioan  Oltean 


