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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

Legea învãþãmântului
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 4. Ñ (1) Învãþãmântul are ca finalitate formarea personalitãþii umane, prin:
a) însuºirea cunoºtinþelor ºtiinþifice, a valorilor culturii
Art. 1. Ñ Prezenta lege reglementeazã organizarea ºi
naþionale
ºi universale;
funcþionarea sistemului naþional de învãþãmânt.
b) formarea capacitãþilor intelectuale, a disponibilitãþilor
Art. 2. Ñ În România, învãþãmântul constituie prioritate
naþionalã.
afective ºi a abilitãþilor practice prin asimilarea de cunoºtinþe
Art. 3. Ñ (1) Învãþãmântul urmãreºte realizarea idealului umaniste, ºtiinþifice, tehnice ºi estetice;
educaþional întemeiat pe tradiþiile umaniste, pe valorile democ) asimilarea tehnicilor de muncã intelectualã, necesare
craþiei ºi pe aspiraþiile societãþii româneºti ºi contribuie la
instruirii
ºi autoinstruirii pe durata întregii vieþi;
pãstrarea identitãþii naþionale.
d)
educarea
în spiritul respectãrii drepturilor ºi libertãþilor
(2) Idealul educaþional al ºcolii româneºti constã în dezfundamentale
ale
omului, al demnitãþii ºi al toleranþei, al
voltarea liberã, integralã ºi armonioasã a individualitãþii
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e) cultivarea sensibilitãþii faþã de problematica umanã, faþã liceal, dupã caz. Ele rãspund de elaborarea programelor de
de valorile moral-civice, a respectului pentru naturã ºi mediul studii, care se aprobã de cãtre Secretariatul de Stat pentru
înconjurãtor;
Culte ºi de Ministerul Învãþãmântului.
f) dezvoltarea armonioasã a individului, prin educaþie
Art. 10. Ñ (1) Reþeaua unitãþilor ºi instituþiilor învãþãfizicã, educaþie igienico-sanitarã ºi practicarea sportului; mântului de stat este organizatã ºi aprobatã de Ministerul
g) profesionalizarea tinerei generaþii pentru desfãºurarea Învãþãmântului, în concordanþã cu dinamica demograficã ºi
unor activitãþi utile, producãtoare de bunuri materiale ºi spi- cu necesitãþile de formare profesionalã, actuale ºi de perrituale.
spectivã.
(2) Învãþãmântul asigurã cultivarea dragostei faþã de þarã,
(2) Autoritãþile locale ºi agenþii economici pot înfiinþa ºi
faþã de trecutul istoric ºi de tradiþiile poporului român.
finanþa unitãþi ºcolare, în condiþiile legii.
(3) Finalitãþile ºcolii româneºti se realizeazã prin strategii
(3) Ministerul Învãþãmântului poate aproba organizarea de
ºi tehnici moderne de instruire ºi educare, susþinute de ºti- unitãþi ºi instituþii de învãþãmânt în care predarea sã se facã
inþele educaþiei ºi practica ºcolarã, conform obiectivelor fie- în limbi de circulaþie internaþionalã, în condiþiile prezentei legi.
cãrui nivel de învãþãmânt.
În aceste ºcoli, Limba ºi literatura românã, Istoria românilor
Art. 5. Ñ (1) Cetãþenii României au drepturi egale de ºi Geografia României se predau ºi se examineazã în limba
acces la toate nivelurile ºi formele de învãþãmânt, indiferent
românã.
de condiþia socialã ºi materialã, de sex, rasã, naþionalitate,
(4) Ministerul Învãþãmântului poate aproba organizarea de
apartenenþã politicã sau religioasã.
unitãþi de învãþãmânt sau clase constituite din elevi capabili
(2) Statul promoveazã principiile învãþãmântului democratic
ºi garanteazã dreptul la educaþia diferenþiatã, pe baza plu- de performanþe.
(5) În condiþiile prezentei legi, se pot organiza unitãþi de
ralismului educaþional.
învãþãmânt
cu predarea în limba românã, pe lângã oficiile
Art. 6. Ñ Învãþãmântul general obligatoriu este de 8 clase.
diplomatice
ºi
instituþiile culturale ale României în strãinãtate.
Frecventarea obligatorie a învãþãmântului de 8 clase înce(6)
Ministerul
Învãþãmântului, în colaborare cu Ministerul
teazã la vârsta de 16 ani.
Afacerilor Externe, are obligaþia sã sprijine învãþãmântul în
Art. 7. Ñ (1) Învãþãmântul de stat este gratuit.
(2) Pentru unele activitãþi se pot percepe taxe, în condi- limba maternã în þãrile în care trãiesc români, cu respectarea legislaþiei statului respectiv.
þiile stabilite de prezenta lege.
Art. 11. Ñ (1) Învãþãmântul nu se subordoneazã scopu(3) Învãþãmântul de stat este finanþat de la bugetul de
stat ºi de la bugetele locale. Fondurile destinate învãþã- rilor ºi doctrinelor promovate de partide sau de alte formamântului sunt nominalizate distinct în bugetul de stat ºi în þiuni politice.
(2) În unitãþile ºi spaþiile de învãþãmânt se interzic creabugetele locale.
(4) Învãþãmântul poate fi finanþat ºi de cãtre agenþi eco- rea ºi funcþionarea partidelor sau altor formaþiuni politice, precum ºi desfãºurarea activitãþilor de organizare ºi propagandã
nomici.
(5) Învãþãmântul poate fi susþinut prin burse, credite de politicã.
studii, taxe, donaþii, sponsorizãri, surse proprii ºi alte surse
(3) În învãþãmânt se interzice prozelitismul religios.
legale.
(4) În spaþiile destinate procesului de învãþãmânt, în uni(6) Statul îi sprijinã material, cu precãdere, pe elevii ºi tãþi de cercetare ºtiinþificã, biblioteci, edituri ºi tipografii ale
studenþii care obþin rezultate foarte bune la învãþãturã ºi dove- instituþiilor de învãþãmânt, în cãmine, internate, cantine, cludesc aptitudini deosebite pentru formarea lor în domeniul unei buri, case de culturã ale studenþilor, case ale corpului didacprofesiuni.
tic, case universitare, tabere ºcolare, baze ºi complexe
(7) Statul ºi alþi factori interesaþi subvenþioneazã activi- cultural-sportive, palate ºi cluburi ale copiilor ºi elevilor sunt
tãþile de performanþã, de nivel naþional ºi internaþional, ale interzise activitãþile care încalcã normele generale de moraelevilor ºi studenþilor.
litate, primejduind sãnãtatea fizicã sau psihicã a tineretului.
(8) Instituþiile ºi unitãþile de învãþãmânt sunt persoane juriArt. 12. Ñ (1) Ministerul Învãþãmântului, pe baza condice, cu excepþia ºcolilor care au numai clasele IÐIV.
sultãrii celorlalte instituþii ºi ministere interesate, proiecteazã,
Art. 8. Ñ (1) Învãþãmântul de toate gradele se desfãºoarã fundamenteazã ºi aplicã strategia globalã a învãþãmântului,
în limba românã. În fiecare localitate se organizeazã ºi func- stabileºte obiectivele sistemului de învãþãmânt în ansamblul
þioneazã clase cu limba de predare românã.
sãu, precum ºi obiectivele educaþionale pe niveluri ºi profi(2) Dreptul persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale luri de învãþãmânt.
de a învãþa limba lor maternã ºi dreptul de a putea fi instru(2) Organizarea ºi conþinutul învãþãmântului nu pot fi strucite în aceastã limbã sunt garantate, în condiþiile prezentei
turate dupã criterii exclusiviste ºi discriminatorii de ordin idelegi.
ologic, politic, religios sau etnic. Nu sunt considerate a fi
(3) Studiul ºi însuºirea în ºcoalã a limbii române, ca limbã
oficialã de stat, sunt obligatorii pentru toþi cetãþenii români, structurate dupã criterii exclusiviste ºi discriminatorii unitãþile
ºi instituþiile de învãþãmânt create din nevoi de ordin religios
indiferent de naþionalitate.
(4) Atât în învãþãmântul de stat, cât ºi în cel particular, sau lingvistic, în care predarea corespunde alegerii pãrinþidocumentele ºcolare oficiale se întocmesc în limba românã. lor sau tutorilor legal instituiþi ai elevilor.
(3) Ministerul Învãþãmântului, consultând factorii interesaþi
Art. 9. Ñ (1) Planurile învãþãmântului primar, gimnazial,
liceal ºi profesional includ religia ca disciplinã ºcolarã. În în organizarea unor forme ºi tipuri specifice de învãþãmânt,
învãþãmântul primar religia este disciplinã obligatorie, în rãspunde de elaborarea planurilor de învãþãmânt, programelor
învãþãmântul gimnazial este opþionalã, iar în învãþãmântul analitice ºi a manualelor ºcolare pentru învãþãmântul preliceal ºi profesional este facultativã. Elevul, cu acordul pãrin- universitar. În învãþãmântul superior, planurile de învãþãmânt
telui sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu reli- ºi programele analitice se stabilesc conform autonomiei universitare ºi standardelor naþionale.
gia ºi confesiunea.
Art. 13. Ñ Autonomia universitarã este garantatã.
(2) Cultele recunoscute oficial de stat pot solicita
Art. 14. Ñ Alternativele educaþionale pot fi organizate în
Ministerului Învãþãmântului organizarea unui învãþãmânt specific, corespunzãtor necesitãþilor de pregãtire a personalului sistemul de învãþãmânt de stat ºi particular, pe baza evaCompression
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TITLUL II
Sistemul naþional de învãþãmânt

CAPITOLUL II
Învãþãmântul preºcolar

CAPITOLUL I
Dispoziþii comune

Art. 18. Ñ (1) Învãþãmântul preºcolar se organizeazã pentru copii în vârstã de 3Ð7 ani, în grãdiniþe de copii cu program normal, prelungit ºi sãptãmânal.
(2) Grãdiniþele se înfiinþeazã de cãtre inspectoratele ºcolare.
(3) Agenþii economici ºi alte persoane juridice, precum ºi
persoanele fizice pot înfiinþa ºi finanþa grãdiniþe, cu acordul
inspectoratelor ºcolare, în condiþiile legii.
Art. 19. Ñ Pentru asigurarea continuitãþii între învãþãmântul
preºcolar ºi cel primar se instituie ºi se vor generaliza treptat grupele pregãtitoare pentru ºcoalã, cuprinzând copii de
5Ð6 (7) ani. Costurile ºcolarizãrii vor fi suportate de cãtre
Ministerul Învãþãmântului.

Art. 15. Ñ (1) Sistemul naþional de învãþãmânt este constituit din ansamblul unitãþilor ºi instituþiilor de învãþãmânt de
diferite tipuri, niveluri ºi forme de organizare a activitãþii de
instruire ºi educare.
(2) Sistemul naþional de învãþãmânt cuprinde unitãþi ºi instituþii de învãþãmânt, de stat ºi particulare.
(3) Privatizarea instituþiilor ºi unitãþilor de învãþãmânt de
stat este interzisã.
(4) Învãþãmântul este organizat pe niveluri, asigurând coerenþa ºi continuitatea instruirii ºi educaþiei, în concordanþã cu
CAPITOLUL III
particularitãþile de vârstã ºi individuale.
(5) Sistemul naþional de învãþãmânt are urmãtoarea strucÎnvãþãmântul primar
turã:
Art. 20. Ñ (1) Învãþãmântul primar se organizeazã ca
a) învãþãmânt preºcolar: grupele micã, mijlocie ºi mare, învãþãmânt de zi ºi funcþioneazã, de regulã, cu program de
de pregãtire pentru ºcoalã;
dimineaþã, în cadrul ºcolilor cu clasele IÐIV, IÐVIII sau IÐXII
b) învãþãmânt primar: clasele IÐIV;
(XIII).
c) învãþãmânt secundar:
(2) În clasa I sunt înscriºi copiii care împlinesc vârsta de
Ñ învãþãmânt gimnazial: clasele VÐVIII;
7 ani în anul calendaristic respectiv.
Ñ învãþãmânt profesional;
(3) La cererea pãrinþilor sau a susþinãtorilor legali, pot fi
înscriºi în clasa I ºi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani
Ñ învãþãmânt liceal: clasele IXÐXII (XIII);
pânã la data începerii anului ºcolar, dacã dezvoltarea lor
d) învãþãmânt postliceal;
psihosomaticã este corespunzãtoare.
e) învãþãmânt superior:
(4) Ministerul Învãþãmântului poate aproba organizarea
Ñ învãþãmânt universitar;
unor clase constituite din copii care, din diferite motive, nu
Ñ învãþãmânt postuniversitar;
au absolvit, pânã la vârsta de 14 ani, primele patru clase
f) educaþie permanentã.
(6) Învãþãmântul preºcolar, primar, gimnazial, profesional, ale învãþãmântului general obligatoriu.
liceal ºi postliceal formeazã învãþãmântul preuniversitar.
CAPITOLUL IV
(7) Învãþãmântul preuniversitar este subordonat, prin
Învãþãmântul secundar
inspectoratele ºcolare, Ministerului Învãþãmântului, iar învãþãmântul superior este coordonat de Ministerul Învãþãmântului,
Secþiunea 1
cu respectarea autonomiei universitare.
Învãþãmântul gimnazial
(8) Formele de organizare a învãþãmântului sunt: învãþãArt. 21. Ñ (1) Învãþãmântul gimnazial funcþioneazã în
mânt de zi, seral ºi fãrã frecvenþã.
cadrul ºcolilor cu clasele IÐVIII sau IÐXII (XIII).
(9) În sistemul educaþiei permanente se poate practica
(2) În mod excepþional, învãþãmântul gimnazial se poate
învãþãmântul prin corespondenþã sau la distanþã.
organiza ºi ca învãþãmânt seral sau fãrã frecvenþã, pentru
(10) Învãþãmântul general obligatoriu, care cuprinde învãþã- persoanele care au depãºit cu mai mult de 2 ani vârsta
mântul primar ºi gimnazial, este învãþãmânt de zi.
corespunzãtoare clasei.
(11) În sistemul de învãþãmânt pot funcþiona unitãþi-pilot
Art. 22. Ñ (1) Studiile gimnaziale se încheie cu susþineºi de aplicaþie.
rea unui examen de capacitate, structurat pe baza unei meto(12) În raport cu condiþiile existente, pot funcþiona gru- dologii elaborate de cãtre Ministerul Învãþãmântului, la
puri ºcolare în care se organizeazã învãþãmânt profesional, urmãtoarele discipline: Limba ºi literatura românã, Matematicã,
Istoria românilor ºi Geografia României. Elevii aparþinând
liceal ºi postliceal, cu o conducere unicã.
Art. 16. Ñ (1) Sistemul naþional de învãþãmânt are carac- minoritãþilor naþionale, care frecventeazã cursurile gimnaziale
ter deschis, asigurând posibilitatea trecerii de la un profil la în limba maternã, susþin ºi o probã la Limba ºi literatura
maternã.
altul, în condiþiile stabilite prin regulament.
(2) În caz de nepromovare a examenului de capacitate,
(2) Elevii ºi studenþii cu aptitudini ºi performanþe ºcolare
excepþionale pot promova doi ani de studii într-un an ºco- acesta poate fi susþinut în oricare dintre sesiunile ulterioare.
(3) Elevilor care promoveazã examenul de capacitate li
lar sau universitar.
se acordã certificat de capacitate. Celor care nu promoveazã
Art. 17. Ñ (1) Ministerul Învãþãmântului, inspectoratele ºcoexamenul de capacitate li se elibereazã, la cerere, copie de
lare ºi autoritãþile administraþiei publice locale asigurã con- pe foaia matricolã.
diþiile necesare pentru ca elevii sã frecventeze cursurile
Secþiunea a 2Ða
primare ºi gimnaziale, de regulã, în localitãþile în care aceºÎnvãþãmântul
liceal
tia domiciliazã.
(2) În situaþii justificate, elevilor din învãþãmântul primar
Art. 23. Ñ (1) Învãþãmântul liceal cuprinde clasele IXÐXII
ºi gimnazial, ºcolarizaþi într-o altã localitate, li se asigurã, (XIII) Ñ învãþãmânt de zi Ñ ºi clasele IXÐXIII Ñ învãþãdupã caz, servicii de transport, masã ºi internat, cu sprijinul mânt seral sau fãrã frecvenþã.
Ministerului Învãþãmântului, al autoritãþilor administraþiei publice
(2) Reþeaua liceelor de stat este aprobatã de Ministerul
locale, al agenþilor economici, al comunitãþilor locale, al Învãþãmântului, la propunerea inspectoratelor ºcolare ºi, dupã
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examenului de capacitate; numãrul de locuri ºi de clase se dintre cadrele didactice universitare de predare, având titlul
aprobã anual, în funcþie de cerinþele locale ºi naþionale. ºtiinþific de doctor.
(3) Învãþãmântul liceal seral ºi fãrã frecvenþã, cu clasele
(2) În decursul unui an ºcolar se organizeazã o singurã
IXÐXIII, funcþioneazã în liceele stabilite de inspectoratele sesiune de bacalaureat. Rezultatele examenului de bacalaºcolare.
ureat sunt publice.
Art. 24. Ñ (1) Învãþãmântul liceal funcþioneazã, de regulã,
(3) Comisiile sunt alcãtuite din profesori de la alte licee
cu urmãtoarele profiluri: teoretic Ñ real ºi umanist Ñ, infor- decât cele în care se susþine bacalaureatul.
matic, pedagogic, tehnic, economic, administrativ, agricol, sil(4) Numãrul comisiilor ºi numãrul unitãþilor de învãþãmânt
vic, agromontan, militar, de artã, sportiv ºi teologic.
în care se desfãºoarã examenul de bacalaureat se stabilesc
(2) Liceele se organizeazã cu unul sau mai multe profi- de cãtre Ministerul Învãþãmântului.
luri. În cadrul acestor profiluri se pot organiza, cu aproba(5) Candidaþii se pot prezenta pentru susþinerea examerea Ministerului Învãþãmântului, clase cu specializãri mai nului de bacalaureat de cel mult trei ori.
restrânse ºi clase speciale pentru elevi cu aptitudini ºi perArt. 28. Ñ (1) În urma promovãrii examenului de bacaformanþe excepþionale.
laureat, absolventului i se elibereazã diploma de bacalaureat
(3) La liceele de specialitate care, pe lângã diplomã de ºi, dupã caz, atestatul profesional. Eliberarea atestatului probacalaureat, elibereazã ºi atestat profesional, durata studi- fesional, prevãzut la art. 26 alin. (2), nu este condiþionatã
ilor poate fi ºi de 5 ani ºi este stabilitã prin hotãrâre a de promovarea examenului de bacalaureat.
(2) Absolvenþilor de liceu fãrã diplomã de bacalaureat li
Guvernului.
Art. 25. Ñ (1) Admiterea elevilor în învãþãmântul liceal se elibereazã, la cerere, certificat de absolvire ºi copie de
se face prin concurs, care se desfãºoarã pe baza unei meto- pe foaia matricolã.
(3) Absolvenþii care au promovat toate clasele liceale cu
dologii elaborate de cãtre Ministerul Învãþãmântului.
(2) La concursul de admitere în învãþãmântul liceal se medii generale de minimum 9,50, iar la bacalaureat au obþipot înscrie absolvenþii de gimnaziu cu certificat de capacitate. nut media 10, primesc diplomã de merit.
(3) Înscrierea la concursul de admitere în învãþãmântul
Secþiunea a 3-a
liceal de zi se poate face în primii 2 ani de la absolvirea
Învãþãmântul profesional
gimnaziului, dacã la data începerii anului ºcolar elevul nu
depãºeºte vârsta de 17 ani.
Art. 29. Ñ Învãþãmântul profesional se organizeazã ca
(4) Concursul de admitere în liceu constã în urmãtoarele învãþãmânt de zi sau seral, prin ºcoli profesionale ºi ºcoli
probe:
de ucenici. Aceste ºcoli pot funcþiona independent sau pe
a) Limba ºi literatura românã Ñ scris;
lângã grupuri ºcolare.
b) Limba ºi literatura maternã Ñ scris, probã susþinutã
Art. 30. Ñ (1) Reþeaua învãþãmântului profesional este
de candidaþii care se înscriu la concursul de admitere pen- organizatã de cãtre Ministerul Învãþãmântului, cu consultatru clase cu limbi de predare ale minoritãþilor naþionale; rea factorilor interesaþi.
c) Matematicã Ñ scris; pentru profilurile teoretic-umanist,
(2) Reþeaua învãþãmântului profesional, meseriile pentru
teologic, de artã ºi sportiv se poate alege, în locul care se ºcolarizeazã ºi numãrul de locuri aferente se dau
Matematicii, o disciplinã din profilul liceului Ñ scris;
publicitãþii cu 6 luni înainte de începerea anului ºcolar.
d) probe de aptitudini specifice pentru anumite tipuri de
(3) Planurile de învãþãmânt ºi programele analitice se elalicee, stabilite în metodologie; aceste probe se susþin înain- boreazã ºi se aprobã de cãtre Ministerul Învãþãmântului, cu
tea concursului de admitere ºi au caracter eliminatoriu. consultarea factorilor interesaþi.
Art. 26. Ñ (1) Studiile liceale se încheie cu examen de
Art. 31. Ñ (1) La ºcolile profesionale se pot înscrie absolbacalaureat, diversificat în funcþie de profilul liceului, de pro- venþi de gimnaziu cu certificat de capacitate.
filul clasei ºi de opþiunea elevului. Examenul de bacalaureat
(2) Durata studiilor în ºcolile profesionale este de 2Ð4 ani.
constã în susþinerea urmãtoarelor probe:
(3) Admiterea în ºcolile profesionale se face pe bazã de
a) Limba ºi literatura românã Ñ scris ºi oral;
probe stabilite ºi elaborate de unitãþile de învãþãmânt resb) Limba ºi literatura maternã Ñ scris ºi oral, pentru ele- pective.
vii care au urmat studiile liceale într-o limbã a minoritãþilor
Art. 32. Ñ ªcolile profesionale organizeazã, la cererea
naþionale;
agenþilor economici ºi a instituþiilor publice sau particulare,
c) Matematicã Ñ scris; pentru profilurile teoretic-umanist, pe bazã de contract, cursuri de calificare ºi de conversie
teologic, de artã ºi sportiv se poate alege, în locul profesionalã.
Matematicii, o disciplinã socioumanã Ñ scris;
Art. 33. Ñ (1) La ºcolile de ucenici se pot înscrie absold) Istoria românilor Ñ oral;
venþi de gimnaziu, cu sau fãrã certificat de capacitate, în
e) una dintre limbile strãine de circulaþie internaþionalã stu- vederea însuºirii unor deprinderi preponderent practice.
diate în liceu Ñ oral;
(2) Durata studiilor în ºcolile de ucenici este de 1Ð3 ani.
f) o probã la alegere dintre: Fizicã, Chimie, Biologie,
(3) ªcolile de ucenici funcþioneazã în cadrul ºcolilor proGeografia României Ñ oral;
fesionale.
g) o disciplinã de profil sau opþionalã, la alegere, alta
(4) Admiterea în ºcolile de ucenici se face prin testãri
decât cea din probele susþinute anterior Ñ oral.
specifice meseriei.
(2) Promovarea disciplinei de profil ºi a unei probe pracArt. 34. Ñ (1) Cursurile ºcolii profesionale ºi ale ºcolii
tice, însoþitã de o lucrare de specialitate, dã dreptul la obþi- de ucenici se încheie cu examen de absolvire.
nerea atestatului profesional.
(2) Diploma de absolvire conferã dreptul de a exercita
(3) Lista disciplinelor socioumane, de profil ºi opþionale, meseria pentru care absolventul a fost pregãtit.
nenominalizate la alin. (1) lit. c) ºi g), conþinutul programelor
Art. 35. Ñ Organizarea învãþãmântului profesional, admiºi modul de desfãºurare a bacalaureatului Ñ real, umanist terea ºi examenul de absolvire sunt reglementate de
ºi de profil Ñ se stabilesc de cãtre Ministerul Învãþãmântului Ministerul Învãþãmântului, prin metodologie specificã.
ºi se dau publicitãþii pânã la data începerii anului ºcolar.
Art. 36. Ñ Cursanþii ºi absolvenþii învãþãmântului profeArt. 27. Ñ (1) Examenul de bacalaureat se susþine în sional cu certificat de capacitate pot urma studiile în învãþãfaþa unei comisii stabilite de inspectoratul ºcolar. Comisia este mântul liceal prin concurs de admitere, în condiþiile prezentei
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CAPITOLUL V
Învãþãmântul de artã ºi învãþãmântul sportiv
Art. 37. Ñ (1) Învãþãmântul de artã ºi învãþãmântul sportiv se organizeazã pentru elevii cu aptitudini în aceste
domenii.
(2) Unitãþile în care se organizeazã învãþãmântul de artã
ºi învãþãmântul sportiv se aprobã de cãtre Ministerul
Învãþãmântului, la propunerea inspectoratelor ºcolare.
Art. 38. Ñ În învãþãmântul de artã ºi în învãþãmântul sportiv:
a) ºcolarizarea se realizeazã, de regulã, începând cu clasele primare;
b) admiterea se face prin testarea aptitudinilor specifice;
c) planurile de învãþãmânt sunt adaptate profilului;
d) studiul disciplinelor de specialitate se realizeazã pe
grupe sau individual, potrivit criteriilor stabilite de cãtre
Ministerul Învãþãmântului;
e) examenul de capacitate include ºi o probã practicã,
specificã domeniului artistic sau sportiv studiat;
f) programele analitice pentru învãþãmântul liceal de artã
ºi învãþãmântul liceal sportiv respectã obiectivele stabilite pentru profilul teoreticÑreal sau umanist.
Art. 39. Ñ Pentru fiecare profil al învãþãmântului de artã
ºi al învãþãmântului sportiv se elibereazã certificat de capacitate, respectiv diplomã de bacalaureat, care atestã specialitatea absolvitã.
Art. 40. Ñ (1) Pentru activitatea sportivã ºi artisticã de
performanþã, Ministerul Învãþãmântului poate organiza cluburi
ºcolare, ºcoli ºi licee cu program sportiv sau de artã, integrat sau suplimentar.
(2) Pentru sprijinirea activitãþii sportive ºi artistice de performanþã, Ministerul Învãþãmântului organizeazã tabere sportive sau de creaþie artisticã, concursuri sportive sau artistice,
campionate ºcolare, festivaluri; acordã burse ºi alte forme
de sprijin material.
(3) Ministerul Tineretului ºi Sportului, Ministerul Culturii ºi
celelalte ministere interesate au obligaþia sã sprijine financiar ºi material activitãþile de performanþã în domeniul sportului ºi al artelor.
CAPITOLUL VI
Învãþãmântul special
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tice elaborate în funcþie de tipul ºi gradul handicapului ºi
aprobate de cãtre Ministerul Învãþãmântului.
Art. 45. Ñ (1) În învãþãmântul preºcolar ºi primar, în funcþie de evoluþia copilului, se pot face propuneri de reorientare operativã dinspre ºcoala specialã spre ºcoala de masã
ºi invers sau dinspre cãminul-ºcoalã spre ºcoala specialã ºi
invers.
(2) Propunerea de reorientare se face de cãtre cadrul
didactic care a lucrat cu copilul în cauzã ºi de cãtre psihologul ºcolar. Hotãrârea de reorientare se ia de cãtre comisia de expertizã, cu acordul familiei sau al susþinãtorului legal.
(3) Copiii cu cerinþe educative speciale, care nu au putut
fi reorientaþi spre învãþãmântul de masã pânã la absolvirea
învãþãmântului primar, continuã procesul de educaþie în unitãþi ale învãþãmântului special Ñ gimnazial, profesional, liceal
ºi postliceal Ñ diferenþiat dupã tipul ºi gradul handicapului.
Art. 46. Ñ Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, împreunã cu alte organisme guvernamentale sau neguvernamentale cu preocupãri în domeniu, asigurã integrarea în viaþa
activã, în forma corespunzãtoare de muncã, a absolvenþilor
învãþãmântului special, potrivit calificãrii obþinute ºi în condiþiile prevãzute de legislaþia în vigoare.
CAPITOLUL VII
Unitãþi conexe ale învãþãmântului preuniversitar
Art. 47. Ñ (1) La nivelul învãþãmântului preºcolar, primar
ºi gimnazial, pe lângã unele unitãþi de învãþãmânt reprezentative în zona respectivã se organizeazã centre logopedice interºcolare, coordonate de inspectoratele ºcolare, ca
structuri de învãþãmânt special integrat.
(2) Centrele logopedice interºcolare funcþioneazã cu profesori logopezi, având calificarea în psihopedagogie specialã,
psihologie sau pedagogie; aceºtia au ºi obligaþia îndrumãrii
educatoarelor, învãþãtorilor ºi institutorilor în metodica dezvoltãrii ºi corectãrii limbajului celor care prezintã tulburãri de
vorbire.
(3) Pentru copiii cu boli cronice, Ministerul Învãþãmântului
organizeazã, dupã caz, grupe sau clase în cadrul unitãþilor
sanitare respective.
Art. 48. Ñ (1) Pentru copiii orfani sau pentru cei cãrora
nu li se pot asigura condiþii de viaþã în familia naturalã, în
familia adoptivã sau în plasament familial, funcþioneazã case
de copii în subordinea inspectoratelor ºcolare.
(2) Casele de copii funcþioneazã separat de unitãþile
învãþãmântului special.
(3) Transferarea dintr-un judeþ în altul a copiilor abandonaþi sau orfani de ambii pãrinþi se poate face numai cu aprobarea Ministerului Învãþãmântului. ªcolarizarea lor se va
face în conformitate cu art. 8.
(4) Inspectoratele ºcolare pot înfiinþa ºi organiza, cu
acordul Ministerului Învãþãmântului, case de copii de tip familial.
Art. 49. Ñ (1) În judeþe ºi în municipiul Bucureºti funcþioneazã centre sau cabinete de asistenþã psihopedagogicã;
acestea asigurã ºi activitatea de orientare ºcolarã ºi profesionalã.
(2) Regulamentul de funcþionare a acestor centre sau cabinete se stabileºte prin ordin al ministrului învãþãmântului.
Art. 50. Ñ (1) În fiecare judeþ ºi în municipiul Bucureºti
funcþioneazã Casa corpului didactic, subordonatã inspectoratului ºcolar.
(2) Structura ºi atribuþiile Casei corpului didactic se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Învãþãmântului.

Art. 41. Ñ (1) Învãþãmântul special se organizeazã de
cãtre Ministerul Învãþãmântului, pentru preºcolarii ºi elevii cu
deficienþe mintale, fizice, senzoriale, de limbaj, socioafective
ºi de comportament, sau cu deficienþe asociate, în scopul
instruirii ºi educãrii, al recuperãrii ºi integrãrii lor sociale.
(2) Integrarea ºcolarã a copiilor cu cerinþe educative speciale se realizeazã prin unitãþi de învãþãmânt special, în grupe
ºi clase speciale din unitãþi preºcolare ºi ºcolare obiºnuite,
sau în unitãþi de învãþãmânt obiºnuite, inclusiv în unitãþi cu
predare în limbile minoritãþilor naþionale.
Art. 42. Ñ (1) Învãþãmântul special este gratuit.
(2) Pregãtirea ºi perfecþionarea personalului didactic specializat, organizarea ºi evaluarea învãþãmântului special se
fac de cãtre Ministerul Învãþãmântului. Finanþarea învãþãmântului special este asiguratã de Ministerul Învãþãmântului
ºi de Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale.
(3) Unitãþile de învãþãmânt special pot beneficia de sprijinul instituþiilor de protecþie socialã, al altor organizaþii de
stat ºi particulare, al societãþilor de binefacere, al persoaCAPITOLUL VIII
nelor fizice sau juridice din þarã ºi din strãinãtate, pentru stiÎnvãþãmântul postliceal
mulare, compensare ºi recuperare a handicapului.
Art. 43. Ñ Tipul ºi gradul handicapului copilului se staArt. 51. Ñ (1) Învãþãmântul postliceal se organizeazã de
bilesc de comisii de expertizã, interºcolare ºi judeþene, cãtre Ministerul Învãþãmântului, din proprie iniþiativã sau la
subordonate inspectoratelor ºcolare.
cererea agenþilor economici ºi a altor instituþii interesate.
Art. 44. Ñ Învãþãmântul special dispune de planuri de
(2) Nomenclatorul specializãrilor ºi al grupelor de speCompression
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cu Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, la propunerea factorilor interesaþi.
(3) Persoanele care solicitã organizarea unei ºcoli postliceale sau ºcolarizarea în cadrul acestui tip de învãþãmânt
asigurã finanþarea acestora, prin contract cu Ministerul
Învãþãmântului. Fac excepþie ºcolile sanitare postliceale de
stat, care sunt finanþate de Ministerul Învãþãmântului.
(4) ªcolile de maiºtri sunt ºcoli postliceale.
(5) Învãþãmântul postliceal are o duratã de 1Ð3 ani.
Art. 52. Ñ (1) Admiterea în învãþãmântul postliceal se
face prin concurs.
(2) Au dreptul sã se înscrie la concursul de admitere
absolvenþii de liceu, cu sau fãrã diplomã de bacalaureat. La
concursul de admitere în ºcolile sanitare postliceale se pot
înscrie numai absolvenþii de liceu cu diplomã de bacalaureat.
(3) Probele ºi condiþiile de concurs, numãrul de locuri ºi
metodologia de desfãºurare a concursului de admitere se stabilesc de Ministerul Învãþãmântului, în cooperare cu iniþiatorii.
Art. 53. Ñ (1) Învãþãmântul postliceal se încheie cu
examen de absolvire.
(2) Promovarea examenului de absolvire dã dreptul la obþinerea unui certificat care atestã profesia însuºitã.
(3) În cazul nepromovãrii examenului de absolvire, acesta
mai poate fi susþinut de douã ori în decurs de 3 ani de la
absolvire.
Art. 54. Ñ Prin hotãrâre a Guvernului se stabilesc, anual,
obligaþiile statului referitoare la învãþãmântul postliceal.

(4) În învãþãmântul universitar de stat condiþiile de admitere, reþeaua ºi cifrele de ºcolarizare se fac publice cu cel
puþin 6 luni înainte de începerea anului universitar.
Art. 60. Ñ (1) Activitatea didacticã se poate organiza în
urmãtoarele forme: de zi, seral ºi fãrã frecvenþã. Formele de
învãþãmânt seral ºi fãrã frecvenþã pot fi organizate numai de
cãtre instituþiile de învãþãmânt care au ºi cursuri de zi.
(2) Durata studiilor în învãþãmântul seral ºi în cel fãrã
frecvenþã este mai mare cu un an decât cea prevãzutã pentru învãþãmântul de zi.
(3) Diplomele sau certificatele de absolvire eliberate de
instituþiile de învãþãmânt superior pentru specializãrile acreditate sunt echivalente, indiferent de forma de învãþãmânt
absolvitã.
(4) Studenþii pot urma concomitent douã specializãri,
dacã îndeplinesc condiþiile de admitere cerute. Studenþii respectivi pot beneficia de bursã de stat pe durata maximã a
unei specializãri.
(5) Absolvenþii cu diplomã de licenþã pot urma o a doua
specializare, fãrã concurs de admitere, în condiþiile stabilite
în Carta universitarã.
Art. 61. Ñ (1) În instituþiile de învãþãmânt superior pot fi
înscriºi ºi studenþi strãini, în conformitate cu prevederile
legale.
(2) Cetãþenii strãini care studiazã în România în învãþãmântul superior de stat, cu excepþia celor care beneficiazã
de burse din partea statului român, plãtesc taxe de ºcolarizare stabilite anual prin hotãrâre a Guvernului.

CAPITOLUL IX
Învãþãmântul superior
Art. 55. Ñ Învãþãmântul superior se realizeazã prin instituþii de învãþãmânt ºi de cercetare: universitãþi, institute,
academii, conservatoare ºi colegii universitare.
Art. 56. Ñ Înfiinþarea instituþiilor de învãþãmânt superior
se face prin lege.

Secþiunea a 2-a
Învãþãmântul universitar de scurtã duratã

Art. 62. Ñ (1) Învãþãmântul universitar de scurtã duratã
este de 3 ani, cu excepþia cazului prevãzut de art. 64
alin. (2), ºi este organizat în colegii universitare, în cadrul
instituþiilor de învãþãmânt universitar de lungã duratã.
(2) Înfiinþarea colegiilor universitare se aprobã de cãtre
Ministerul Învãþãmântului, la propunerea senatului instituþiei
Secþiunea 1
de învãþãmânt superior.
Organizarea învãþãmântului universitar
Art. 63. Ñ (1) Admiterea în colegiile universitare se face
Art. 57. Ñ Învãþãmântul universitar are caracter deschis pe baza criteriilor prevãzute pentru învãþãmântul universitar
de lungã duratã.
ºi se organizeazã sub formã de:
(2) Studiile în învãþãmântul universitar de scurtã duratã
a) învãþãmânt universitar de scurtã duratã;
se încheie cu examen de absolvire, organizat pe baza
b) învãþãmânt universitar de lungã duratã.
Art. 58. Ñ Învãþãmântul universitar de stat este gratuit, criteriilor elaborate de cãtre Ministerul Învãþãmântului ºi a unei
cu excepþia taxelor percepute pentru înscrierea la concursul metodologii stabilite de senatele universitare. Absolvenþii
de admitere, înmatriculãri ºi reînmatriculãri, reexaminãri, primesc diplome în care se specificã domeniul specializãrii
repetenþie ºi repetarea examenului de absolvire sau de dobândite.
(3) Absolvenþilor care nu au promovat examenul menþiolicenþã. De asemenea, se pot percepe taxe ºi pentru activitãþi didactice neincluse în planul de învãþãmânt, solicitate de nat la alin. (2) li se aplicã prevederile prezentei legi.
Art. 64. Ñ (1) Colegiile cu profil pedagogic asigurã prestudenþi ºi aprobate de consiliul facultãþii. Cuantumul taxegãtirea de institutori pentru învãþãmântul preºcolar ºi primar;
lor se stabileºte de cãtre senatele universitare.
Art. 59. Ñ (1) Pot participa la admiterea în învãþãmân- aceºtia dobândesc specializarea ºi pentru predarea în învãþãtul universitar absolvenþii de liceu cu diplomã de bacalau- mântul gimnazial, dupã caz, a unei discipline: limbã strãinã,
reat. Organizarea admiterii este de competenþa fiecãrei muzicã, desen sau educaþie fizicã.
(2) Durata studiilor la colegiul pedagogic este de 2 ani,
instituþii de învãþãmânt superior, pe baza criteriilor generale
stabilite de Ministerul Învãþãmântului. Concursul de admitere pentru absolvenþii liceelor pedagogice, ºi de 3 ani, pentru
absolvenþii liceelor cu alt profil.
se poate organiza în douã sesiuni.
(3) În cadrul colegiilor pedagogice funcþioneazã serii para(2) Absolvenþii de liceu, care au obþinut într-unul dintre
ultimii 2 ani de studii distincþii la olimpiade ºcolare interna- lele, cu planuri de învãþãmânt diferite, în raport cu durata
þionale, concursuri artistice sau sportive de nivel continental, ºcolarizãrii.
Art. 65. Ñ (1) Absolvenþii cu diplomã ai colegiilor univermondial sau olimpic, au dreptul de a se înscrie în învãþãmântul universitar fãrã susþinerea concursului de admitere la sitare pot continua studiile în învãþãmântul universitar de lungã
acele facultãþi sau secþii de specialitate la care admiterea duratã, în cadrul profilului studiat iniþial sau apropiat, prin
conþine în probele de concurs disciplina la care au fost dis- concurs, în limita locurilor disponibile pentru anul universitar
curent, stabilite de senatul instituþiei de învãþãmânt superior
tinºi.
(3) Cifra de ºcolarizare în învãþãmântul universitar de stat primitoare. Criteriile de înscriere se stabilesc de instituþiile de
se stabileºte anual, prin hotãrâre a Guvernului, pe baza stu- învãþãmânt universitar de lungã duratã.
(2) Candidaþii admiºi vor susþine examenele de diferenþã
diilor de prognozã ºi la propunerea senatelor instituþiilor de
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examenelor de diferenþã, candidaþii vor fi înscriºi în anul III
al învãþãmântului universitar de lungã duratã.
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(2) Învãþãmântul postuniversitar se organizeazã în instituþii de învãþãmânt superior ºi în ºcoli de studii postuniversitare, acreditate în acest scop, ºi se realizeazã prin: studii
Secþiunea a 3-a
aprofundate, doctorat, studii academice postuniversitare, stuÎnvãþãmântul universitar de lungã duratã
dii de specializare ºi cursuri de perfecþionare.
Art. 71. Ñ (1) Admiterea în învãþãmântul postuniversitar
Art. 66. Ñ (1) Învãþãmântul universitar de lungã duratã
se desfãºoarã în universitãþi ºi în alte instituþii echivalente, se face:
a) prin concurs, pentru studii aprofundate, pentru doctoprecum: institute, academii, conservatoare, în facultãþi ºi la
rat ºi pentru studii academice postuniversitare;
specializãri autorizate sau acreditate.
b) la cerere, pentru studii de specializare ºi cursuri de
(2) Înfiinþarea de noi facultãþi se aprobã de cãtre Ministerul
Învãþãmântului, iar structura acestora, de cãtre senatele uni- perfecþionare.
(2) Numãrul locurilor pentru studii aprofundate, pentru docversitare.
Art. 67. Ñ (1) Durata studiilor la cursurile de zi în învãþã- torat ºi pentru studii academice postuniversitare este apromântul universitar de lungã duratã este, în funcþie de profil, bat de:
a) senatele instituþiilor de învãþãmânt superior, pentru cele
de 4Ð6 ani ºi se stabileºte prin hotãrâre a Guvernului.
Modificarea duratei studiilor se poate face numai începând acoperite prin taxe sau subvenþionate din alte surse decât
cele de la bugetul de stat;
cu anul I.
b) Ministerul Învãþãmântului, pentru cele subvenþionate de
(2) Studiile în învãþãmântul universitar de lungã duratã se
încheie cu examen de licenþã, care constã în proiect sau la bugetul de stat.
Art. 72. Ñ (1) Studiile aprofundate au durata de 1Ð2 ani
lucrare de diplomã ºi în probe generale ºi de specialitate.
ºi
pot
fi urmate de absolvenþii cu diplomã de licenþã.
Criteriile de organizare a examenului de licenþã se stabilesc
(2) Concursul de admitere pentru studii aprofundate se
de cãtre Ministerul Învãþãmântului, iar metodologia, de cãtre
organizeazã pe baza criteriilor stabilite de cãtre Ministerul
senatele universitare.
(3) Absolvenþii care au promovat examenul de licenþã pri- Învãþãmântului.
(3) Cifra de ºcolarizare ºi reþeaua învãþãmântului de stumesc titlul de licenþiat în profilul ºi în specializarea urmate.
dii
aprofundate
se aprobã de cãtre Ministerul Învãþãmântului.
(4) Absolvenþii care nu au promovat examenul de licenþã
(4)
Studiile
aprofundate se încheie cu o dizertaþie.
primesc, la cerere, un certificat de studii ºi copie de pe foaia
matricolã. Ei mai pot susþine examenul de cel mult douã ori, Absolvenþii primesc diplomã de studii aprofundate Ñ magister sau master.
în decurs de 5 ani de la absolvire.
(5) Cursanþii învãþãmântului de studii aprofundate benefi(5) Titulatura diplomei de licenþã se stabileºte de cãtre
Ministerul Învãþãmântului, în conformitate cu standardele ciazã de gratuitatea studiilor ºi de burse, în conformitate cu
prevederile legii.
internaþionale.
Art. 73. Ñ (1) Doctoratul este o formã superioarã de
(6) Diplomele eliberate de instituþiile de învãþãmânt uniînvãþãmânt ºi de cercetare.
versitar de lungã duratã pânã în anul 1993 inclusiv sunt echi(2) Au dreptul sã participe la concursul de admitere la
valente cu diploma de licenþã.
doctorat absolvenþii învãþãmântului universitar de lungã duratã,
Art. 68. Ñ (1) Studenþii ºi absolvenþii care opteazã pencu diplomã de licenþã.
tru profesiunea didacticã sunt obligaþi sã participe la activi(3) Conducãtorii de doctorat pot fi profesori universitari
tãþile Departamentului pentru pregãtirea personalului didactic. sau cercetãtori ºtiinþifici principali gradul I, cu titlu de doc(2) Departamentul funcþioneazã în instituþiile de învãþãmânt tor.
superior, pe bazã de regulament, ºi are planuri de învãþã(4) Dreptul de a conduce doctoratul este avizat nominal
mânt distincte, care cuprind discipline de pregãtire teoreticã de Consiliul Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi
ºi practicã în domeniile pedagogiei, psihologiei, logicii, socio- Certificatelor Universitare, la propunerea instituþiilor organilogiei ºi metodicii de specialitate. În realizarea activitãþilor pro- zatoare, ºi este conferit prin ordin al ministrului învãþãmânprii, departamentul este sprijinit de facultãþile de profil.
tului.
(3) Pregãtirea studenþilor prevãzutã la alin. (1) ºi (2) se
(5) Doctoratul este organizat, cu ºi fãrã frecvenþã, în instirealizeazã în regimul activitãþilor didactice opþionale. Planurile tuþiile de învãþãmânt superior ºi în institutele de cercetare
de învãþãmânt ale departamentului sunt integrate în planu- ºtiinþificã aprobate de Ministerul Învãþãmântului, la propunerile de învãþãmânt ale facultãþilor de profil.
rea Consiliului Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor
(4) Absolvenþilor Departamentului pentru pregãtirea per- ºi Certificatelor Universitare, pe baza criteriilor de acreditare
sonalului didactic li se elibereazã certificate de absolvire, pe în acest scop.
baza cãrora sunt abilitaþi sã funcþioneze în calitate de cadre
(6) Doctoratul se încheie cu o tezã susþinutã public ºi evadidactice.
luatã de o comisie de specialiºti, propusã de organul de con(5) Absolvenþii învãþãmântului universitar pot profesa în ducere a instituþiei organizatoare, avizatã de Consiliul Naþional
învãþãmânt numai dacã fac dovada cã au efectuat pregãti- de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor Universitare
rea prin disciplinele prevãzute la alin. (2) sau vor efectua ºi aprobatã de ministrul învãþãmântului. Comisia este alcãaceastã pregãtire în primii 3 ani de la angajare.
tuitã dintr-un preºedinte, conducãtorul de doctorat, ºi din cinci
Art. 69. Ñ Activitãþile clinice din învãþãmântul medical referenþi oficiali, specialiºti cu activitate ºtiinþificã deosebitã,
superior de stat se organizeazã în unitãþile sanitare publice cu titlu de doctor în domeniu, dintre care patru nu funcþioatestate, care aparþin Ministerului Sãnãtãþii ºi celorlalte minis- neazã în instituþia organizatoare a doctoratului. Pentru actitere cu reþea sanitarã proprie. Metodologia de organizare ºi vitatea depusã, referenþii oficiali vor fi retribuiþi potrivit normelor
de desfãºurare a acestor activitãþi se elaboreazã de cãtre stabilite de Ministerul Învãþãmântului.
Ministerul Învãþãmântului ºi Ministerul Sãnãtãþii.
(7) Titlul ºtiinþific de doctor se acordã de cãtre conducerea
instituþiei organizatoare ºi se confirmã de cãtre Consiliul
Secþiunea a 4-a
Naþional
de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor
Învãþãmântul postuniversitar
Universitare de pe lângã Ministerul Învãþãmântului. Pe baza
Art. 70. Ñ (1) Învãþãmântul postuniversitar asigurã spe- ordinului ministrului învãþãmântului, se elibereazã diploma de
cializarea în domeniu sau extinderea ºi perfecþionarea pre- doctor de cãtre instituþia acreditatã.
gãtirii atestate prin diplomã de licenþã sau, dupã caz, diplomã
(8) Organizarea ºi desfãºurarea doctoratului se regleCompression
by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
For aEvaluation
menteazã prin hotãrâre
Guvernului. Purposes Only
de absolvire.
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Art. 74. Ñ (1) Pe lângã instituþiile de învãþãmânt superior se pot organiza ºcoli de studii postuniversitare, pentru
absolvenþii cu diplomã de licenþã. ªcolile de studii postuniversitare se pot înfiinþa ºi ca instituþii independente, prin lege,
inclusiv în strãinãtate.
(2) Studiile în ºcolile de studii postuniversitare au durata
de 2Ð3 ani ºi se finalizeazã cu examen de diplomã.
Absolvenþii primesc diplomã de studii academice postuniversitare.
(3) Absolvenþii ºcolilor de studii postuniversitare se pot
înscrie la concursul de admitere la doctorat în specializarea
obþinutã.
Art. 75. Ñ (1) Studiile postuniversitare de specializare au
durata de cel puþin un an, în funcþie de profil, ºi pot fi urmate
de absolvenþii cu diplomã de licenþã. Durata studiilor este
propusã de senatele universitare ºi este aprobatã prin ordin
al ministrului învãþãmântului.
(2) Studiile de specializare se încheie cu dizertaþie sau
examen. Absolvenþilor li se elibereazã certificat de specializare postuniversitarã.
Art. 76. Ñ (1) Cursurile postuniversitare de perfecþionare
au durata de cel mult un an, în funcþie de profil, ºi pot fi
urmate de absolvenþii cu diplomã din învãþãmântul universitar. Durata cursurilor este stabilitã de senatul universitar.
(2) Personalul didactic cu studii universitare de scurtã sau
de lungã duratã din învãþãmântul preuniversitar participã
periodic la cursuri postuniversitare de perfecþionare a pregãtirii de specialitate, metodice ºi psihopedagogice, conform
normelor stabilite de Ministerul Învãþãmântului.
(3) Cursurile postuniversitare de perfecþionare se încheie
cu colocviu. Absolvenþii primesc certificat de absolvire.
Art. 77. Ñ Pentru organizarea activitãþilor de pregãtire
postuniversitarã, prevãzute la art. 74, instituþiile de învãþãmânt superior se pot asocia cu instituþii similare, precum ºi
cu agenþi economici din þarã sau din strãinãtate. În acest
caz, structura studiilor, structurile organizatorice ºi modul lor
de funcþionare ºi de finanþare se aprobã de Ministerul
Învãþãmântului, la propunerea instituþiei de învãþãmânt superior iniþiatoare.
Art. 78. Ñ (1) Învãþãmântul postuniversitar este susþinut
prin taxe sau din alte surse, cu excepþiile prevãzute de lege.
(2) Bursele de stat în învãþãmântul postuniversitar se obþin
prin concurs.
Art. 79. Ñ Învãþãmântul postuniversitar medical se organizeazã în forme specifice stabilite prin hotãrâre a Guvernului,
la propunerea Ministerului Învãþãmântului ºi a Ministerului
Sãnãtãþii.

(7) Pentru activitãþi de cercetare ºtiinþificã specifice, în
reþeaua Ministerului Învãþãmântului pot funcþiona institute de
cercetare cu personalitate juridicã.
(8) Cercetarea ºtiinþificã din învãþãmântul superior beneficiazã gratuit de serviciile întregii reþele de informare ºi de
documentare a bibliotecilor din învãþãmânt.
Art. 81. Ñ (1) Programele de cercetare ºtiinþificã fundamentalã, precum ºi alte programe de interes deosebit sunt
finanþate, pe bazã de contracte, din fondurile alocate anual,
direct Ministerului Învãþãmântului, de la bugetul de stat,
separat de finanþarea procesului de învãþãmânt. Finanþarea
contractelor de cercetare se face în mod competitiv, pe baza
evaluãrilor fãcute de cãtre Consiliul Naþional al Cercetãrii
ªtiinþifice Universitare.
(2) Programele de cercetare tehnologicã avansatã, programele de cercetare aplicativã, precum ºi activitãþile de proiectare, consultanþã, expertizã, altele decât cele având ca
beneficiar Ministerul Învãþãmântului, sunt finanþate, pe bazã
de contracte încheiate direct cu beneficiarii cercetãrilor sau
activitãþilor respective, din fondurile de la bugetul de stat ºi
din fondul special de cercetare alocate altor ministere, precum ºi din alte surse.
(3) Activitatea de cercetare ºtiinþificã desfãºuratã în institutele de cercetare ale Ministerului Învãþãmântului este finanþatã de la bugetul de stat, pentru programele solicitate de
acest minister, ºi din alte surse, pentru programele comandate de terþi.
Art. 82. Ñ Veniturile nete obþinute din realizarea programelor de cercetare ºtiinþificã ºi din activitãþile de proiectare,
consultanþã sau expertizã se utilizeazã, cu acordul coordonatorului de program ºi cu avizul rectorului instituþiei de
învãþãmânt superior, pentru dezvoltarea bazei materiale proprii de cercetare, precum ºi pentru remunerarea personalului care a executat contractul.
Secþiunea a 6-a
Structura instituþiilor de învãþãmânt superior

Art. 83. Ñ Instituþia de învãþãmânt superior cuprinde, de
regulã, mai multe facultãþi, colegii universitare, departamente,
catedre, unitãþi de cercetare ºtiinþificã, de proiectare ºi de
microproducþie.
Art. 84. Ñ (1) Facultatea reprezintã unitatea funcþionalã
de bazã a instituþiei de învãþãmânt superior ºi are în componenþã una sau mai multe secþii de specialitate. Facultatea
este organizatã pe departamente ºi catedre. Activitatea
didacticã în cadrul facultãþii se desfãºoarã pe ani de studii,
serii de predare, grupe ºi subgrupe.
(2) Facultãþile se individualizeazã prin:
Secþiunea a 5-a
a) condiþii de admitere ºi absolvire;
Cercetarea ºtiinþificã în învãþãmântul superior
b) programe de studiu;
Art. 80. Ñ (1) În instituþiile de învãþãmânt superior se
c) domenii de specializare.
organizeazã activitãþi de cercetare ºtiinþificã, dezvoltare teh(3) Facultatea cuprinde personal didactic ºi studenþi, cernologicã, proiectare, consultanþã sau expertizã, care se des- cetãtori ºtiinþifici ºi proiectanþi, personal auxiliar ºi adminisfãºoarã în cadrul departamentelor, catedrelor sau în unitãþi trativ.
proprii de cercetare ºtiinþificã, inclusiv prin colaborare cu instiArt. 85. Ñ Colegiul universitar este unitatea funcþionalã
tuþii de învãþãmânt ºi de cercetare din þarã sau din strãinã- subordonatã instituþiei de învãþãmânt superior sau facultãþii.
tate.
Art. 86. Ñ Departamentul constituie o structurã subordo(2) Unitãþile de cercetare ºtiinþificã se înfiinþeazã cu apro- natã instituþiei de învãþãmânt superior sau, dupã caz, facultãþii, având funcþii didactice, de cercetare ºtiinþificã, de
barea senatelor universitare.
(3) Catedrele, departamentele ºi unitãþile de cercetare ºti- proiectare ºi de microproducþie. Organizarea departamenteinþificã sunt încadrate cu personal didactic, de cercetare ºti- lor se stabileºte de cãtre senatele universitare.
Art. 87. Ñ Catedra este unitatea structuralã de bazã a
inþificã ºi cu alte categorii de personal.
(4) Activitatea de cercetare ºtiinþificã constituie unul din- facultãþii sau, dupã caz, a departamentului, care realizeazã
tre criteriile de apreciere a valorii profesionale a cadrului activitãþi de învãþãmânt ºi de cercetare. Catedra cuprinde personal didactic ºi, dupã caz, personal de cercetare, de prodidactic ºi, dupã caz, poate completa norma didacticã.
(5) Studenþii pot participa la contracte de cercetare ºtiin- iectare ºi auxiliar, dintr-o disciplinã sau dintr-o familie de
discipline.
þificã din departamente, catedre ºi unitãþi de cercetare.
Art. 88. Ñ Instituþiile de învãþãmânt superior sau com(6) Modul de organizare ºi de desfãºurare a cercetãrii ºtiinþifice în instituþiile de învãþãmânt superior se stabileºte prin ponentele acestora au dreptul de a organiza ºi a adminisCompression
Technologies’ PdfCompressor.
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Purposes
Only
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de cercetare, centre pentru pregãtirea resurselor umane, unitãþi de microproducþie, loturi experimentale sau alte structuri
instituþionale.
Secþiunea a 7-a
Autonomia universitarã
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(4) În plan financiar, autonomia universitarã se realizeazã
ca drept de gestionare, potrivit legii ºi rãspunderii personale,
a fondurilor alocate de la bugetul public naþional sau provenite din alte surse, inclusiv a veniturilor realizate din
taxele în valutã de la studenþi ºi cursanþi strãini, potrivit criteriilor stabilite de comun acord cu Ministerul Învãþãmântului.
Art. 93. Ñ (1) Membrii comunitãþii universitare au dreptul de a lua parte la conducerea treburilor universitare; organismele de conducere se aleg prin vot secret, potrivit Cartei
universitare, pentru perioade de 4 ani.
(2) Organele alese, cu excepþia rectorului, se confirmã de
cãtre senatul universitar. Rectorul se alege de cãtre senat
ºi se confirmã prin ordin al ministrului învãþãmântului. O persoanã nu poate ocupa funcþia de decan sau de rector mai
mult de douã mandate succesive. Rectorul poate fi revocat
din funcþie de cãtre senatul universitar prin aceeaºi procedurã
folositã la numire.
(3) Ministrul învãþãmântului poate suspenda din funcþie,
din motive justificate, pe rectorul unei instituþii de învãþãmânt
superior, de stat sau particular, acreditate.
Art. 94. Ñ (1) În instituþiile de învãþãmânt superior, studenþii pot fi reprezentaþi în consiliile facultãþilor ºi în senatele universitare, în proporþie de cel mult 1/5 din numãrul
membrilor acestor consilii, în condiþiile stabilite prin Carta universitarã.
(2) Protecþia membrilor comunitãþii universitare în activitatea profesionalã ºi în spaþiul universitar este înscrisã în
Carta universitarã. Abaterile de la deontologia universitarã se
analizeazã ºi se soluþioneazã la nivelul consiliilor facultãþilor
ºi al senatului.
(3) Membrii comunitãþii universitare sunt obligaþi sã respecte regulamentele interne ale instituþiei de învãþãmânt
superior, stabilite în conformitate cu Carta universitarã.
Art. 95. Ñ Accesul în spaþiul universitar este permis numai
în condiþiile stabilite prin Carta universitarã sau prin lege.
Art. 96. Ñ La nivel naþional, autonomia universitarã se
manifestã prin relaþia directã a rectorului instituþiei de învãþãmânt superior cu Ministerul Învãþãmântului ºi prin alegerea
reprezentanþilor instituþiei în organismele profesionale, conform legii.

Art. 89. Ñ (1) Autonomia universitarã constã în dreptul
comunitãþii universitare de a se conduce, de a-ºi exercita
libertãþile academice fãrã nici un fel de ingerinþe ideologice,
politice sau religioase, de a-ºi asuma un ansamblu de competenþe ºi obligaþii în concordanþã cu opþiunile ºi orientãrile
strategice naþionale ale dezvoltãrii învãþãmântului superior stabilite prin lege.
(2) Autonomia universitarã se coreleazã cu principiul rãspunderii personale ºi publice pentru calitatea întregii activitãþi didactice ºi de cercetare ºtiinþificã pe care o desfãºoarã
instituþia respectivã de învãþãmânt superior.
Art. 90. Ñ (1) Comunitatea universitarã cuprinde totalitatea persoanelor care desfãºoarã activitate didacticã, de cercetare ºtiinþificã ºi de proiectare, precum ºi pe cei care
studiazã într-o instituþie de învãþãmânt superior.
(2) Comunitatea universitarã foloseºte în activitatea sa personal auxiliar ºi administrativ.
Art. 91. Ñ (1) Spaþiul universitar este constituit din totalitatea edificiilor, terenurilor, campusurilor universitare, dotãrilor de orice fel ºi cu orice destinaþie, folosite de instituþia
de învãþãmânt superior, indiferent de titlul juridic sub care
aceasta este îndreptãþitã sã le utilizeze.
(2) Fac excepþie de la prevederile alin. (1) spaþiile ºi dotãrile aferente care aparþin Ministerului Sãnãtãþii ºi ministerelor cu reþea sanitarã proprie, în care se desfãºoarã
învãþãmântul medical superior de stat.
Art. 92. Ñ (1) Ansamblul de drepturi ºi obligaþii, precum
ºi normele care reglementeazã viaþa comunitãþii universitare
în spaþiul universitar propriu sunt cuprinse în Carta universitarã a instituþiei de învãþãmânt superior, adoptatã de senatul universitar, în condiþiile legii.
(2) Autonomia universitarã vizeazã domeniile conducerii,
structurãrii ºi funcþionãrii instituþiei, ale activitãþii didactice ºi
de cercetare ºtiinþificã, ale administrãrii ºi ale finanþãrii.
(3) Autonomia universitarã se realizeazã, în principal, prin:
programarea, organizarea, desfãºurarea ºi perfecþionarea
CAPITOLUL X
procesului de învãþãmânt; organizarea cercetãrii ºtiinþifice ºi
Învãþãmântul militar
a documentãrii; stabilirea specializãrilor; stabilirea planurilor
de învãþãmânt ºi a programelor analitice, în acord cu stanArt. 97. Ñ Învãþãmântul militar este învãþãmânt de stat,
dardele naþionale; admiterea candidaþilor la studii, pe baza parte integrantã a sistemului naþional de învãþãmânt, ºi
criteriilor generale stabilite de Ministerul Învãþãmântului; selec- cuprinde: învãþãmânt liceal; învãþãmânt postliceal pentru fortarea ºi promovarea personalului didactic ºi ale celorlalte marea maiºtrilor militari ºi subofiþerilor; învãþãmânt universicategorii de personal; stabilirea criteriilor de apreciere a acti- tar pentru formarea ofiþerilor ºi specialiºtilor; învãþãmânt
vitãþii didactice ºi ºtiinþifice; acordarea, în condiþiile legii, a
postuniversitar. Perfecþionarea pregãtirii cadrelor militare se
titlurilor didactice, ºtiinþifice ºi onorifice; stabilirea formelor de
realizeazã în instituþii de învãþãmânt distincte.
studiu postuniversitar, confirmate prin acreditarea programeArt. 98. Ñ Structura organizatoricã, profilurile, specializãlor de studiu; stabilirea, împreunã cu Ministerul Învãþãmântului
ºi cu alte autoritãþi publice, agenþi economici, organizaþii pro- rile, cifrele anuale de ºcolarizare ºi criteriile de selecþionare
fesionale ºi patronale recunoscute la nivel naþional, a dome- a candidaþilor pentru învãþãmântul militar se stabilesc de cãtre
niilor în care se utilizeazã diplomele ºi certificatele proprii Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul de Interne, Ministerul
emise; stabilirea programelor de cooperare cu alte instituþii Justiþiei, Serviciul Român de Informaþii ºi alte instituþii cu atride învãþãmânt superior ºi de cercetare din þarã ºi din strã- buþii în domeniul siguranþei naþionale, potrivit specificului fieinãtate; eligibilitatea tuturor organismelor de conducere, prin cãrei arme ºi trepte de învãþãmânt.
Art. 99. Ñ Planurile de învãþãmânt pentru învãþãmântul
vot secret; stabilirea necesitãþilor financiare ºi materiale;
rezolvarea problemelor sociale ale comunitãþii universitare; militar liceal, postliceal ºi superior se elaboreazã de cãtre
folosirea fondurilor ºi gestionarea lor cu respectarea preve- Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul de Interne, Ministerul
derilor legale; acordarea, din fonduri proprii, a burselor de Justiþiei, Serviciul Român de Informaþii ºi alte instituþii cu atristudiu ºi de cercetare, distincte de cele atribuite potrivit altor buþii în domeniul siguranþei naþionale, fiind avizate de cãtre
reglementãri legale; asigurarea ordinii ºi disciplinei în spaþiul Ministerul Învãþãmântului.
Art. 100. Ñ Diplomele de absolvire a instituþiilor militare
universitar; organizarea ºi controlul tuturor serviciilor economico-gospodãreºti; gãsirea ºi stabilirea surselor suplimentare de învãþãmânt ºi titlurile ºtiinþifice obþinute dau dreptul deþide venituri; organizarea activitãþii culturale ºi sportive; înfiin- nãtorilor legali, dupã trecerea în rezervã, sã ocupe funcþii
þarea fundaþiilor; stabilirea ºi folosirea unor însemne ºi sim- echivalente cu cele ale absolvenþilor instituþiilor civile de
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Art. 101. Ñ Admiterea ºi procesul de învãþãmânt în instituþiile militare de toate nivelurile se desfãºoarã în limba
românã.
Art. 102. Ñ Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi
la specificul învãþãmântului militar, Ministerul Apãrãrii
Naþionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiþiei, Serviciul
Român de Informaþii ºi alte instituþii cu atribuþii în domeniul
siguranþei naþionale pot emite ordine, regulamente ºi instrucþiuni proprii.

(3) Pentru învãþãmântul particular preuniversitar, planurile
ºi programele de învãþãmânt, similare sau alternative învãþãmântului de stat, sunt aprobate de Ministerul Învãþãmântului.
Art. 109. Ñ În învãþãmântul particular preuniversitar, formaþiunile de studiu (clase, grupe, subgrupe) nu pot depãºi
numeric limitele maxime legale.
Art. 110. Ñ (1) În învãþãmântul particular preuniversitar
posturile didactice se ocupã în condiþiile prevãzute de Statutul
personalului didactic.
(2) Cadrele didactice din învãþãmântul particular preºcoCAPITOLUL XI
lar ºi primar trebuie sã aibã norma de bazã în unitatea respectivã.
Învãþãmântul particular
(3) În învãþãmântul particular gimnazial, liceal ºi profeArt. 103. Ñ (1) Învãþãmântul particular constituie o altersional,
cel puþin 60% din personalul didactic trebuie sã fie
nativã la învãþãmântul de stat sau îl completeazã.
încadrat
cu norma de bazã în unitatea respectivã.
(2) Instituþiile ºi unitãþile de învãþãmânt particular acredi(4) Pentru învãþãmântul particular postliceal, cel puþin 50%
tate fac parte din sistemul naþional de învãþãmânt ºi edudin posturi, constituite în conformitate cu prevederile legale,
caþie ºi se supun dispoziþiilor prezentei legi.
trebuie sã fie acoperite cu personal didactic angajat cu norma
(3) Instituþiile ºi unitãþile de învãþãmânt particular dispun
de bazã în unitatea respectivã.
de autonomie organizatoricã ºi funcþionalã, în concordanþã
(5) Personalul didactic de conducere din învãþãmântul parcu reglementãrile legale referitoare la organizarea ºi functicular trebuie sã fie angajat cu norma de bazã în unitatea
þionarea sistemului de învãþãmânt.
de învãþãmânt respectivã ºi sã îndeplineascã cerinþele
(4) Instituþiile ºi unitãþile de învãþãmânt particular acredi- Statutului personalului didactic privind ocuparea funcþiilor de
tate pot fi sprijinite de stat.
conducere.
Art. 104. Ñ Învãþãmântul particular funcþioneazã potrivit
Art. 111. Ñ Diplomele sau certificatele acordate de unilegii, dacã:
tãþile din învãþãmântul particular preuniversitar, înfiinþate potria) este organizat ºi funcþioneazã pe principiul nonprofit; vit prezentei legi, au valoare ºi produc efectele actelor de
b) este organizat pe principii nediscriminatorii ºi respinge studii eliberate în învãþãmântul de stat, dacã examenele de
ideile, curentele ºi atitudinile antidemocratice, xenofobe, absolvire au fost susþinute în faþa unor comisii numite în conºovine ºi rasiste;
formitate cu dispoziþiile legale.
c) respectã standardele naþionale.
Art. 112. Ñ Elevii din învãþãmântul particular se pot transArt. 105. Ñ (1) Învãþãmântul particular preuniversitar fera la alte unitãþi de învãþãmânt de stat sau particulare, cu
cuprinde grãdiniþe, ºcoli primare ºi gimnaziale, ºcoli profe- acordul unitãþii primitoare ºi în condiþiile stabilite de Ministerul
sionale ºi de ucenici, licee ºi ºcoli postliceale.
Învãþãmântului.
(2) Grãdiniþele, ºcolile primare ºi gimnaziale, precum ºi
Art. 113. Ñ Învãþãmântul superior particular funcþioneazã
ºcolile profesionale ºi de ucenici se pot înfiinþa cu autorizarea potrivit Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituþiilor de
inspectoratului ºcolar, în baza documentaþiei de evaluare. învãþãmânt superior ºi recunoaºterea diplomelor, cu res(3) Liceele ºi ºcolile postliceale se pot înfiinþa cu avizul pectarea prevederilor prezentei legi.
inspectoratului ºcolar ºi aprobarea Ministerului Învãþãmântului,
Art. 114. Ñ În învãþãmântul particular, taxele de ºcolariîn baza documentaþiei de evaluare.
zare se stabilesc de cãtre fiecare instituþie sau unitate de
Art. 106. Ñ (1) Criteriile de evaluare pentru învãþãmân- învãþãmânt, în condiþiile legii.
tul particular preuniversitar se referã la domeniile fundaArt. 115. Ñ (1) Baza materialã a instituþiilor ºi unitãþilor
mentale de organizare ºi de funcþionare: personal didactic, de învãþãmânt particular trebuie sã corespundã standardelor
conþinut, bazã materialã ºi activitate financiarã.
desfãºurãrii unui proces instructiv-educativ de calitate: spa(2) Standardele corespund fiecãrui criteriu ºi indicã nive- þii adecvate procesului de învãþãmânt, în proprietate sau închilurile minime obligatorii în procesul de evaluare. Aceste stan- riate; laboratoare proprii, cu dotare corespunzãtoare pentru
darde sunt diferenþiate în funcþie de nivelul de învãþãmânt un an în avans faþã de anul ºcolarizat; bibliotecã dotatã cu
ºi sunt stabilite de Comisia de Evaluare ºi Acreditare a fond de carte propriu, adecvat conþinutului disciplinelor ºi niveÎnvãþãmântului Preºcolar ºi Preuniversitar, care se înfiinþeazã lului acestora.
ºi funcþioneazã pe lângã Ministerul Învãþãmântului, în baza
(2) Pentru obþinerea acreditãrii, instituþia sau unitatea de
regulamentului aprobat prin hotãrâre a Guvernului.
învãþãmânt respectivã trebuie sã facã dovada cã în perioada
Art. 107. Ñ (1) Procesul de acreditare a unitãþilor de de funcþionare provizorie a utilizat cel puþin 25% din veniînvãþãmânt preuniversitar cuprinde douã faze:
turi pentru investiþii în baza materialã proprie.
a) autorizarea de încredere, care acordã dreptul de orga(3) Dupã douã cicluri de ºcolarizare ulterioare acreditãrii,
nizare ºi funcþionare provizorie a unitãþii respective;
instituþia sau unitatea de învãþãmânt trebuie sã facã dovada
b) acreditarea, care acordã unitãþii respective toate drep- cã deþine în proprietate cel puþin 50% din spaþiile de învãþãturile ce decurg din prezenta lege.
mânt ºi cã, în toatã perioada anterioarã, a utilizat cel puþin
(2) Acreditarea trebuie solicitatã dupã acordarea autori- 25% din venituri pentru investiþii în baza materialã proprie.
zaþiei de încredere, astfel:
Art. 116. Ñ Instituþiile ºi unitãþile de învãþãmânt particua) dupã cel mult 4 ani, pentru grãdiniþe ºi ºcoli primare; lar se supun evaluãrii ºi controlului, în condiþiile legii.
b) dupã primul examen de capacitate, pentru gimnaziu;
Art. 117. Ñ (1) Învãþãmântul cooperatist se desfãºoarã
c) dupã primul examen de bacalaureat, pentru liceu; în unitãþi care sunt proprietatea asociaþiilor cooperatiste.
d) dupã primul examen de absolvire, pentru ºcolile pro(2) Finanþarea învãþãmântului cooperatist se asigurã din
fesionale, de ucenici ºi postliceale.
fonduri proprii ale asociaþiilor cooperatiste, din taxe ºcolare
Art. 108. Ñ (1) În învãþãmântul particular preuniversitar ºi din alte surse.
se aplicã planuri similare sau alternative învãþãmântului de
(3) Ministerul Învãþãmântului acoperã de la bugetul de stat
stat, care cuprind discipline obligatorii, opþionale ºi faculta- cheltuielile pentru salarizarea personalului didactic, cu exceptive, corespunzãtor standardelor naþionale.
þia personalului care asigurã instruirea practicã.
(2) Programele analitice ale disciplinelor trebuie sã rãs(4) Unitãþilor de învãþãmânt cooperatist li se aplicã preCompression
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TITLUL III
Conþinutul învãþãmântului

CAPITOLUL I
Art. 118. Ñ Persoanele aparþinând minoritãþilor naþionale
Învãþãmântul preuniversitar
au dreptul sã studieze ºi sã se instruiascã în limba maternã
la toate nivelurile ºi formele de învãþãmânt, în condiþiile preArt. 127. Ñ (1) Conþinutul învãþãmântului preuniversitar
zentei legi.
este asigurat prin planuri de învãþãmânt, programe analitice
Art. 119. Ñ (1) În funcþie de necesitãþile locale, se pot ºi manuale ºcolare.
(2) Planurile de învãþãmânt cuprind discipline obligatorii,
organiza, la cerere ºi în condiþiile legii, grupe, clase, secþii
opþionale ºi facultative, precum ºi numãrul de ore aferent fiesau ºcoli cu predarea în limbile minoritãþilor naþionale.
(2) Prevederile alin. (1) al acestui articol se vor aplica cãreia dintre acestea. Ponderea disciplinelor opþionale ºi faculfãrã a se aduce atingere învãþãrii limbii oficiale ºi predãrii tative creºte în clasele finale ale învãþãmântului gimnazial ºi
liceal.
în aceastã limbã.
(3) Programele analitice stabilesc, pentru fiecare disciplinã
Art. 120. Ñ (1) Limba ºi literatura românã se predau în
învãþãmântul primar dupã programe de învãþãmânt ºi manu- din planul de învãþãmânt, obiectivele instructiv-educative ºi
ale ºcolare elaborate în mod special pentru minoritatea res- formative ale disciplinei ºi evidenþiazã conþinuturile fundapectivã. În învãþãmântul gimnazial ºi liceal, Limba ºi literatura mentale de ordin teoretic, experimental ºi aplicativ, oferind
românã se predau dupã programe de învãþãmânt ºi manu- orientãri metodologice generale pentru realizarea acestora.
Art. 128. Ñ (1) Planurile de învãþãmânt ºi programele anaale ºcolare identice cu cele pentru clasele cu predarea în
litice pentru învãþãmântul preuniversitar se aprobã de cãtre
limba românã.
Ministerul Învãþãmântului, la propunerea comisiei naþionale de
(2) În învãþãmântul gimnazial ºi liceal, Istoria românilor ºi specialitate.
Geografia României se predau în limba românã, dupã pro(2) În unitãþile de învãþãmânt se utilizeazã numai manugrame ºi manuale identice cu cele pentru clasele cu pre- ale ºcolare aprobate de Ministerul Învãþãmântului.
darea în limba românã. Examinarea la aceste discipline se
(3) În unitãþile de învãþãmânt se pot utiliza manuale
face în limba românã. În învãþãmântul primar, aceste disci- alternative, selectate prin concurs, la nivel naþional. Cadrul
pline se predau în limba maternã.
didactic are dreptul de a recomanda elevilor un anumit
(3) În programele ºi manualele de Istorie universalã ºi manual.
de Istorie a românilor se vor reflecta istoria ºi tradiþiile mino(4) Obiectivele specifice în evaluarea procesului instrucritãþilor naþionale din România.
tiv-educativ pe fiecare nivel de învãþãmânt se stabilesc prin
(4) În învãþãmântul gimnazial se introduce, la cerere, ca standarde aprobate de Ministerul Învãþãmântului.
disciplinã de studiu, Istoria ºi tradiþiile minoritãþilor naþionale,
CAPITOLUL II
cu predare în limba maternã. Programele analitice ºi manuÎnvãþãmântul superior
alele la aceastã disciplinã sunt aprobate de Ministerul
Învãþãmântului.
Art. 129. Ñ (1) În instituþiile de învãþãmânt superior plaArt. 121. Ñ Elevilor aparþinând minoritãþilor naþionale, nurile de învãþãmânt se elaboreazã de cãtre facultãþi sau
care frecventeazã unitãþi de învãþãmânt cu predarea în limba departamente, se analizeazã în cadrul consiliilor acestora, se
românã, li se asigurã, la cerere ºi în condiþiile legii, ca dis- aprobã de cãtre senatele universitare ºi se avizeazã de cãtre
ciplinã de studiu, limba ºi literatura maternã, precum ºi isto- Ministerul Învãþãmântului pentru a fi în concordanþã cu standardele naþionale. Modificarea planurilor de învãþãmânt se
ria ºi tradiþiile minoritãþii naþionale respective.
Art. 122. Ñ (1) În învãþãmântul de stat profesional, liceal poate face numai începând cu anul I.
(2) Programele analitice se elaboreazã de cãtre titularii
Ñ tehnic, economic, administrativ, agricol, silvic, agromontan Ñ , cât ºi în învãþãmântul postliceal, pregãtirea de spe- de discipline ºi se aprobã de cãtre catedrã sau departament.
Art. 130. Ñ În funcþie de specificul facultãþilor ºi al specialitate se face în limba românã, asigurându-se, în funcþie
cializãrilor,
planurile de învãþãmânt ºi programele analitice pot
de posibilitãþi, însuºirea terminologiei de specialitate ºi în
fi concepute ºi în structurã modularã.
limba maternã.
(2) În învãþãmântul medical universitar de stat, în cadrul
CAPITOLUL III
secþiilor existente, pregãtirea de specialitate se poate face
Activitatea extraºcolarã
în continuare în limba maternã, cu obligaþia însuºirii termiArt. 131. Ñ (1) Conþinutul instruirii ºi educaþiei la toate
nologiei de specialitate în limba românã.
Art. 123. Ñ În învãþãmântul universitar de stat se pot nivelurile de organizare a învãþãmântului se completeazã prin
organiza, la cerere ºi în condiþiile prezentei legi, grupe ºi activitãþi extraºcolare.
(2) Activitatea extraºcolarã se organizeazã de cãtre ºcoli,
secþii cu predarea în limba maternã pentru pregãtirea personalului necesar în activitatea didacticã ºi cultural-artisticã. cluburi, palate ale copiilor ºi elevilor, administraþiile judeþene
Art. 124. Ñ În învãþãmântul de toate gradele, concursu- ale taberelor, conducerile taberelor ºcolare ºi bazelor sporrile de admitere ºi examenele de absolvire se susþin în limba tive, turistice ºi de agrement ºi de alte unitãþi pentru activitãþi complementare, cu sprijinul familiei ºi al altor factori
românã. Concursuri de admitere ºi examene de absolvire pot
interesaþi.
fi susþinute în limba maternã la ºcolile, clasele ºi speciali(3) Activitãþile extraºcolare au conþinut ºtiinþific, culturalzãrile la care predarea se face în limba maternã respectivã, artistic, umanitar, ecologic, moral-civic, tehnic-aplicativ, turisîn condiþiile prezentei legi.
tic, sportiv, precum ºi caracter recreativ.
Art. 125. Ñ Ministerul Învãþãmântului asigurã, în limba de
(4) Palatul Naþional al Copiilor ºi Elevilor din Bucureºti,
predare, pregãtirea ºi perfecþionarea personalului didactic, pre- subordonat Ministerului Învãþãmântului, precum ºi palatele
cum ºi manuale ºcolare ºi alte materiale didactice.
copiilor din judeþe, din subordinea inspectoratelor ºcolare, au
Art. 126. Ñ În conducerea unitãþilor ºi a instituþiilor de ºi rol metodologic pentru activitãþile extraºcolare.
învãþãmânt în care existã grupe, clase sau secþii cu predare
Art. 132. Ñ (1) Organizarea ºi competenþele unitãþilor speîn limbile minoritãþilor naþionale se asigurã o reprezentare pro- cializate în activitatea extraºcolarã se stabilesc prin regulaporþionalã a cadrelor didactice din rândul minoritãþilor, cu res- ment aprobat de Ministerul Învãþãmântului, în colaborare cu
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(2) Ministerul Învãþãmântului, prin inspectoratele ºcolare,
asigurã ºi controleazã realizarea obiectivelor instruirii ºi educaþiei extraºcolare.

TITLUL IV
Conducerea învãþãmântului

CAPITOLUL I
Ministerul Învãþãmântului ºi alte organisme
de nivel naþional
Art. 133. Ñ Pentru asigurarea educaþiei permanente,
Art. 140. Ñ (1) Ministerul Învãþãmântului se organizeazã
Ministerul Învãþãmântului colaboreazã cu Ministerul Culturii ºi ºi funcþioneazã potrivit legii.
cu alte ministere interesate, precum ºi cu mijloacele de infor(2) Pentru exercitarea atribuþiilor sale, Ministerul
mare în masã, cultele religioase, universitãþile populare, fun- Învãþãmântului constituie structuri de experþi ºi se sprijinã pe
daþiile culturale, alte societãþi ºi instituþii, pentru a facilita organisme consultative, la nivel naþional, alcãtuite pe criterii
accesul la ºtiinþã ºi culturã al tuturor cetãþenilor, indiferent de prestigiu profesional ºi moral: Consiliul Naþional pentru
de vârstã, în vederea adaptãrii lor la mutaþiile majore care Reforma Învãþãmântului, Consiliul Naþional de Atestare a
survin în viaþa socialã.
Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor Universitare, Consiliul
Art. 134. Ñ Ministerul Învãþãmântului, prin unitãþile ºi insti- Naþional de Finanþare a Învãþãmântului Superior, Consiliul
tuþiile sale, acordã, pe bazã de contract, asistenþã de spe- Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din Învãþãmântul Superior,
cialitate celor care organizeazã diferite programe de instruire societãþile ºtiinþifice naþionale ale cadrelor didactice, Consiliul
a adulþilor în sistemul educaþiei permanente ºi al conversiei Naþional al Bibliotecilor, Consiliul Naþional al Rectorilor ºi comiprofesionale sau poate organiza asemenea programe din siile naþionale de specialitate pe discipline.
(3) Pentru confirmarea titlurilor, diplomelor ºi certificatelor
proprie iniþiativã.
Art. 135. Ñ (1) Ministerele, regiile autonome, societãþile universitare, Ministerul Învãþãmântului constituie Consiliul
comerciale, alte persoane juridice sau fizice pot organiza, Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor
împreunã cu unitãþile de învãþãmânt sau separat, cursuri de Universitare. Membrii consiliului sunt profesori universitari, personalitãþi de prestigiu ºtiinþific, cultural ºi moral, recunoscute
pregãtire ºi perfecþionare profesionalã a adulþilor, în scopul
pe plan naþional sau internaþional. Ei sunt selectaþi, de
calificãrii propriilor salariaþi ºi a viitorilor angajaþi sau pentru regulã, pe baza propunerilor senatelor universitare. Consiliul
conversie profesionalã.
funcþioneazã potrivit unui regulament propriu, aprobat de
(2) Cursurile organizate în condiþiile alin. (1) nu sunt ates- Ministerul Învãþãmântului.
tate de Ministerul Învãþãmântului, cu excepþia celor organi(4) Pe lângã Ministerul Învãþãmântului funcþioneazã
zate în colaborare cu Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale Federaþia Sportului ªcolar ºi Universitar, unitate autonomã,
pentru protecþia socialã a ºomerilor ºi reintegrarea lor pro- cu personalitate juridicã. Îndrumarea activitãþii Federaþiei
fesionalã. În situaþia când aceste cursuri se desfãºoarã pe Sportului ªcolar ºi Universitar se face de cãtre Ministerul
baza unor programe avizate de Ministerul Învãþãmântului, ele Învãþãmântului, în colaborare cu Ministerul Tineretului ºi
se finalizeazã prin acordarea de certificate de calificare pro- Sportului.
Art. 141. Ñ Ministerul Învãþãmântului conduce sistemul
fesionalã recunoscute de Ministerul Învãþãmântului.
Art. 136. Ñ (1) Pentru instruirea adulþilor, precum ºi pen- naþional de învãþãmânt, exercitând, în principal, urmãtoarele
tru sprijinirea sistemului de învãþãmânt în realizarea unor atribuþii:
a) coordoneazã ºi controleazã sistemul naþional de învãþãobiective specifice, pot fi organizate, cu aprobarea Ministerului
Învãþãmântului, instituþii ºi reþele de învãþãmânt deschis sau mânt;
b) organizeazã reþeaua învãþãmântului de stat ºi propune
la distanþã, care utilizeazã tehnologiile moderne de comuniGuvernului cifrele de ºcolarizare, pe baza studiilor de procare ºi de preluare a informaþiilor.
(2) Cheltuielile necesare pentru acest sistem de învãþã- gnozã, cu consultarea unitãþilor de învãþãmânt, a autoritãþimânt sunt suportate de cãtre beneficiari ºi de cãtre institu- lor locale ºi a agenþilor economici interesaþi;
c) aprobã planurile de învãþãmânt, programele analitice
þiile interesate.
ºi manualele ºcolare pentru învãþãmântul preuniversitar;
d) instituie concurs naþional pentru manuale ºcolare ºi asiCAPITOLUL V
gurã finanþarea editãrii acestora;
Bibliotecile din învãþãmânt
e) coordoneazã activitatea de cercetare ºtiinþificã din
Art. 137. Ñ (1) În sistemul de învãþãmânt funcþioneazã, învãþãmânt;
f) elaboreazã metodologia-cadru a concursurilor de admica parte integrantã, o reþea de biblioteci specializate: biblioteci centrale universitare ºi biblioteci pedagogice, ca institu- tere în învãþãmântul superior;
g) aprobã înfiinþarea liceelor, a ºcolilor postliceale, a coleþii cu personalitate juridicã, subordonate direct Ministerului
Învãþãmântului; biblioteci ale instituþiilor de învãþãmânt supe- giilor ºi facultãþilor;
h) aprobã, conform legii, regulamentele de organizare ºi
rior, ale facultãþilor, colegiilor, departamentelor, catedrelor;
biblioteci ale caselor corpului didactic; biblioteci ºcolare. funcþionare a unitãþilor subordonate;
i) elaboreazã studii de diagnozã ºi prognozã în domeniul
(2) Bibliotecile menþionate la alin. (1) funcþioneazã pe bazã
restructurãrii
ºi modernizãrii învãþãmântului ºi contribuie la perde regulamente aprobate de Ministerul Învãþãmântului.
fecþionarea
cadrului
legislativ;
(3) Bibliotecile din învãþãmânt pot organiza, cu aprobaj) rãspunde de elaborarea, omologarea ºi distribuirea mijrea Ministerului Învãþãmântului ºi în colaborare cu Ministerul
loacelor de învãþãmânt; dezvoltã ºi modernizeazã baza didacCulturii, secþii specifice, precum ºi alte forme pe care le con- ticã materialã a învãþãmântului;
siderã necesare pentru studiul individual al adulþilor.
k) asigurã identificarea ºi pregãtirea adecvatã a elevilor
Art. 138. Ñ Pregãtirea personalului de specialitate pen- cu aptitudini deosebite;
tru biblioteci este asiguratã de cãtre Ministerul Învãþãmântului
l) asigurã ºcolarizarea specializatã ºi asistenþa psihopeprin studii universitare de scurtã ºi de lungã duratã, iar per- dagogicã adecvatã a copiilor ºi tinerilor cu deficienþe fizice
fecþionarea acestuia este coordonatã de Ministerul senzoriale, mentale sau asociate;
Învãþãmântului.
m) analizeazã modul în care se asigurã protecþia socialã
Art. 139. Ñ Coordonarea activitãþii reþelei bibliotecilor din în învãþãmânt ºi propune mãsuri corespunzãtoare Guvernului
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CAPITOLUL IV
Educaþia permanentã
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n) coordoneazã activitatea bibliotecilor universitare din
subordine;
o) rãspunde de formarea ºi perfecþionarea personalului
didactic;
p) coordoneazã, potrivit legii, numirea, transferarea, eliberarea ºi evidenþa personalului didactic, de conducere, de
îndrumare ºi control ºi a celui auxiliar, din învãþãmântul de
stat ºi din unitãþile subordonate;
r) rãspunde de evaluarea sistemului naþional de învãþãmânt;
s) elaboreazã ºi aplicã strategiile de reformã pe termen
mediu ºi lung ale învãþãmântului ºi educaþiei;
t) elaboreazã, împreunã cu Ministerul Afacerilor Externe,
strategia colaborãrii cu alte state ºi cu organismele internaþionale specializate în domeniul învãþãmântului;
u) colaboreazã, pe bazã de protocoale, cu statele în care
trãieºte populaþie de naþionalitate sau de origine românã, pentru promovarea ºi desfãºurarea învãþãmântului în limba
maternã;
v) elaboreazã norme specifice pentru construcþiile ºcolare
ºi pentru dotarea acestora;
w) stabileºte, pe baza înþelegerilor ºi a convenþiilor
încheiate cu alte state, modalitãþile de recunoaºtere ºi de
echivalare a studiilor ºi diplomelor;
x) stabileºte, pentru învãþãmântul preuniversitar de stat,
structura anului ºcolar, sesiunile de examene, perioadele de
desfãºurare a concursurilor, precum ºi vacanþele ºcolare;
y) elaboreazã ºi controleazã sistemul de evaluare a pregãtirii elevilor ºi studenþilor;
z) controleazã modul de respectare a normelor financiarcontabile, de execuþie bugetarã ºi de administrare a patrimoniului din sistemul naþional al învãþãmântului de stat.
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l) coordoneazã ºi controleazã activitatea Casei corpului
didactic.
Art. 143. Ñ (1) Structura inspectoratelor ºcolare se stabileºte de cãtre Guvern, la propunerea ministrului învãþãmântului.
(2) În structura inspectoratelor ºcolare din judeþele cu
învãþãmânt ºi în limbile minoritãþilor naþionale sunt cuprinºi
ºi inspectori ºcolari pentru acest învãþãmânt.
(3) Unitãþile extraºcolare ºi unitãþile conexe învãþãmântului preuniversitar sunt subordonate inspectoratului ºcolar.
(4) Inspectoratul ºcolar are un consiliu de administraþie
ºi un consiliu consultativ. Consiliul de administraþie este format din inspectorul ºcolar general, inspectorii ºcolari generali adjuncþi, inspectori de specialitate, directorul Casei
corpului didactic, contabilul ºef ºi consilierul juridic al inspectoratului ºcolar.
Inspectorul ºcolar general este preºedintele de drept al
consiliului de administraþie. Consiliul consultativ este format
din directori de unitãþi de învãþãmânt, alte cadre didactice
de prestigiu ºi reprezentanþi ai pãrinþilor, ai autoritãþilor locale
administrative, ai comunitãþilor religioase ºi ai agenþilor economici. Preºedintele consiliului consultativ este ales prin vot
secret dintre membrii acestuia.
(5) Inspectoratele ºcolare organizeazã periodic conferinþe
judeþene ale personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar, pe specialitãþi, cu rol consultativ, participativ ºi
metodic.
Art. 144. Ñ (1) Inspectorul ºcolar general, inspectorii ºcolari generali adjuncþi ºi directorul Casei corpului didactic sunt
numiþi prin ordin al ministrului învãþãmântului, pe baza criteriilor de competenþã profesionalã ºi managerialã.
(2) Inspectorii ºcolari se numesc de cãtre inspectorul ºcolar general, prin concurs, pe baza criteriilor de competenþã
profesionalã ºi managerialã, de regulã pe o perioadã de 4
ani.
(3) Concursurile se desfãºoarã pe baza unei metodologii
elaborate de Ministerul Învãþãmântului.

CAPITOLUL II
Inspectoratele ºcolare
Art. 142. Ñ Inspectoratele ºcolare sunt organe de specialitate subordonate Ministerului Învãþãmântului, având, în
principal, urmãtoarele atribuþii:
a) urmãresc modul de organizare ºi de funcþionare a reþeCAPITOLUL III
lei de învãþãmânt preuniversitar ºi realizeazã inspecþia ºcoConducerea
instituþiilor
ºi a unitãþilor învãþãmântului
larã;
de
stat
b) asigurã aplicarea legislaþiei în organizarea, conducerea ºi desfãºurarea procesului de învãþãmânt;
Art. 145. Ñ (1) Unitãþile de învãþãmânt preuniversitar sunt
c) înfiinþeazã, cu avizul Ministerului Învãþãmântului, unitãþi conduse de directori, ajutaþi, dupã caz, de directori adjuncþi.
ale învãþãmântului de stat Ñ grãdiniþe, ºcoli primare, gim- În activitatea de conducere, directorii se bazeazã pe consinazii, ºcoli profesionale ºi de ucenici;
liul profesoral ºi pe consiliul de administraþie. Aceste consid) propun Ministerului Învãþãmântului reþeaua de ºcolari- lii funcþioneazã în temeiul unui regulament elaborat de
zare din raza lor teritorialã;
Ministerul Învãþãmântului.
e) asigurã, împreunã cu autoritãþile administraþiei publice
(2) Consiliul profesoral al unitãþii de învãþãmânt, cu rol
locale, ºcolarizarea elevilor, pe durata învãþãmântului obli- de decizie în domeniul instructiv-educativ, este format din pergatoriu;
sonalul didactic de predare din unitatea respectivã ºi este
f) asigurã încadrarea unitãþilor de învãþãmânt cu persoprezidat de director.
nal didactic necesar, în conformitate cu prevederile Statutului
(3) Consiliul de administraþie al unitãþii de învãþãmânt, cu
personalului didactic;
rol
de decizie în domeniul administrativ, este format din cel
g) organizeazã ºi îndrumã activitatea de perfecþionare a
puþin
5 membri, dar nu mai mult de 11 membri, între care
personalului didactic, de cercetare ºtiinþificã ºi alte acþiuni
directorul unitãþii, directorul adjunct, contabilul ºef, cadre
complementare din învãþãmântul preuniversitar;
h) asigurã, împreunã cu autoritãþile publice locale, utili- didactice alese de consiliul profesoral ºi reprezentanþi ai pãrinzarea, dezvoltarea ºi protejarea bazei didactico-materiale din þilor, precum ºi ai administraþiei publice locale. În consiliul
de administraþie se includ ºi reprezentanþi ai agenþilor ecounitãþile de învãþãmânt;
i) coordoneazã organizarea concursurilor de admitere ºi nomici care asigurã baza materialã pentru practicã. Directorul
a examenelor de absolvire din unitãþile de învãþãmânt, pre- unitãþii de învãþãmânt este preºedintele consiliului de administraþie.
cum ºi a concursurilor ºcolare;
(4) Unitatea de învãþãmânt preºcolar sau primar afiliatã
j) controleazã toate activitãþile ºi serviciile de învãþãmânt
altei
unitãþi de învãþãmânt îºi alege 1Ð2 cadre didactice în
preuniversitar organizate de agenþi economici, fundaþii, asociaþii, culte ºi alte persoane juridice sau fizice, de pe raza consiliul de administraþie al acesteia.
(5) În consiliile de administraþie ale liceelor ºi ºcolilor postlor teritorialã; constatã eventualele încãlcãri ale prevederilor
liceale se includ 1Ð2 elevi.
legale ºi iau mãsurile prevãzute de lege;
(6) Directorii ºi directorii adjuncþi ai unitãþilor din învãþãk) coordoneazã activitatea bibliotecilor din unitãþile de
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directorii adjuncþi din învãþãmântul liceal ºi postliceal sunt
numiþi de inspectorul ºcolar general.
(7) Directorii unitãþilor din învãþãmântul liceal ºi postliceal
sunt numiþi prin ordin al ministrului învãþãmântului, la propunerea inspectorului ºcolar general.
(8) Directorii unitãþilor destinate activitãþilor extraºcolare
sunt numiþi de ministrul învãþãmântului la unitãþile direct subordonate Ministerului Învãþãmântului ºi de cãtre inspectorul ºcolar general pentru unitãþile din subordinea inspectoratului
ºcolar.
(9) Numirea directorilor ºi a directorilor adjuncþi ai unitãþilor
de învãþãmânt menþionate la alin. (6) ºi (7) se face pe baza
criteriilor de competenþã profesionalã ºi managerialã, pe o
perioadã de 4 ani, de regulã, la propunerea consiliilor profesorale respective. Metodologia de numire se stabileºte de
Ministerul Învãþãmântului.
Art. 146. Ñ Instituþiile de învãþãmânt superior sunt conduse de senate, iar facultãþile ºi departamentele, de consilii. Senatele sunt prezidate de rectori, consiliile facultãþilor,
de decani, iar consiliile departamentelor, de directori. Atribuþiile
ºi raporturile acestor organisme se stabilesc prin Carta universitarã. Hotãrârile senatelor, ale consiliilor facultãþilor ºi ale
departamentelor se iau cu majoritatea membrilor prezenþi,
dacã numãrul lor reprezintã cel puþin 2/3 din totalul membrilor.
Art. 147. Ñ Conducerea operativã a instituþiei de învãþãmânt superior este asiguratã de biroul senatului alcãtuit din:
rector, prorectori, secretar ºtiinþific ºi director general administrativ. Preºedintele biroului senatului este rectorul.

(2) Personalul didactic este format din:
a) educatoare Ñ în învãþãmântul preºcolar;
b) învãþãtori Ñ în învãþãmântul primar;
c) institutori Ñ în învãþãmântul preºcolar ºi primar;
d) maiºtri-instructori Ñ în învãþãmântul gimnazial, profesional, liceal ºi postliceal;
e) profesori Ñ în învãþãmântul gimnazial, profesional, liceal
ºi postliceal;
f) preparatori, asistenþi universitari, lectori universitari (ºefi
de lucrãri), conferenþiari universitari, profesori universitari ºi
profesori universitari consultanþi Ñ în învãþãmântul superior.
(3) În învãþãmânt poate funcþiona personal didactic asociat.
(4) Personalul de cercetare este integrat în catedre,
departamente, unitãþi sau centre de cercetare ºi de microproducþie.
(5) În învãþãmântul de toate gradele funcþioneazã personal didactic auxiliar, definit conform Statutului personalului
didactic.
Art. 152. Ñ Funcþiile didactice pe tipuri ºi forme de învãþãmânt, precum ºi condiþiile pentru ocuparea acestora se stabilesc prin Statutul personalului didactic.
Art. 153. Ñ (1) Norma didacticã pentru învãþãmântul preuniversitar se reglementeazã prin Statutul personalului
didactic.
(2) Norma didacticã pentru profilurile cu formaþiuni specifice de instruire, cât ºi pentru unitãþi de învãþãmânt din localitãþi izolate sau pentru clase cu un numãr redus de elevi,
se reglementeazã de cãtre Ministerul Învãþãmântului.
(3) Norma didacticã pentru învãþãmântul universitar ºi postCAPITOLUL IV
universitar se reglementeazã prin Statutul personalului
didactic.
Evaluarea în învãþãmânt
Art. 154. Ñ (1) În învãþãmântul de stat ºi particular posArt. 148. Ñ (1) Evaluarea învãþãmântului, ca sistem ºi
proces, se asigurã de cãtre Ministerul Învãþãmântului prin turile didactice se ocupã prin concurs. Condiþiile pentru ocuinstituþii ºi organisme specializate, în baza unui regulament parea funcþiilor de conducere se stabilesc prin Statutul
personalului didactic.
aprobat prin ordin al ministrului învãþãmântului.
(2) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice au
(2) Evaluarea învãþãmântului universitar ºi postuniversitar
un
caracter deschis. La concurs se poate prezenta orice perse asigurã prin forme specifice, în conformitate cu dispozisoanã
care îndeplineºte condiþiile prevãzute de Statutul perþiile legale ºi cu normele autonomiei universitare.
sonalului didactic.
(3) În sistemul naþional de învãþãmânt ºi educaþie nota(3) Validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor
rea se face, de regulã, de la 10 la 1.
didactice din învãþãmântul preuniversitar de stat se face de
Art. 149. Ñ Ministerul Învãþãmântului asigurã evaluarea
cãtre inspectoratele ºcolare, la propunerea comisiilor de
periodicã a nivelului de pregãtire profesionalã ºi metodicã a
concurs.
personalului didactic din învãþãmânt.
(4) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice din
Art. 150. Ñ (1) Inspectorul ºcolar general elaboreazã, la
învãþãmântul universitar ºi postuniversitar se aprobã de cãtre
sfârºitul fiecãrui an ºcolar, un raport privind starea învãþãconsiliile facultãþilor, la propunerea comisiilor de concurs, prin
mântului din judeþ, respectiv din municipiul Bucureºti. Acest
vot nominal deschis, ºi se valideazã de cãtre senatele uniraport se prezintã Ministerului Învãþãmântului, prefecturii,
versitare, folosind aceeaºi procedurã. Titlurile didactice de
consiliului judeþean, consiliilor locale ºi tuturor unitãþilor de
conferenþiar universitar ºi de profesor universitar sunt conînvãþãmânt din judeþ, respectiv din municipiul Bucureºti.
firmate de Consiliul Naþional de Atestare a Titlurilor,
(2) Rectorul instituþiei de învãþãmânt superior elaboreazã,
Diplomelor ºi Certificatelor Universitare. Pe baza confirmãrii,
la sfârºitul fiecãrui an universitar, un raport privind starea instiministrul învãþãmântului emite ordin de acordare a titlurilor
tuþiei de învãþãmânt, pe care îl transmite Ministerului
de conferenþiar universitar ºi de profesor universitar.
Învãþãmântului, prefecturii ºi consiliului judeþean, respectiv al
(5) Candidatul la concursul pentru ocuparea unui post
municipiului Bucureºti.
didactic cu predare în altã limbã decât aceea în care ºi-a
(3) Ministrul învãþãmântului înainteazã Parlamentului raporfãcut studiile superioare susþine, în faþa unei comisii de spetul anual asupra stãrii sistemului naþional de învãþãmânt, pânã cialitate, un test de cunoaºtere a limbii în care urmeazã sã
la data de 15 octombrie. Concomitent, sunt prezentate direc- facã predarea.
þiile ºi prioritãþile de dezvoltare a învãþãmântului preuniverArt. 155. Ñ Ministerul Învãþãmântului are obligaþia de a
sitar ºi superior. Raportul anual se dã publicitãþii.
asigura pregãtirea ºi perfecþionarea personalului didactic din
sistemul naþional de învãþãmânt ºi stabileºte, prin organisme
TITLUL V
de specialitate, standardele naþionale pentru atestarea caliResurse umane
tãþii de cadru didactic.
Art. 156. Ñ (1) Drepturile ºi îndatoririle personalului
CAPITOLUL I
didactic sunt prevãzute în Statutul personalului didactic ºi în
Personalul din învãþãmânt. Elevi ºi studenþi
Carta universitarã.
Art. 151. Ñ (1) Personalul din învãþãmânt este format din
(2) Dreptul la contestaþie al persoanelor fizice sau juripersonal didactic, personal de cercetare, personal didactic dice din învãþãmânt se exercitã prin adresare cãtre forul ierarCompression
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Art. 157. Ñ (1) În instituþiile ºi unitãþile de învãþãmânt sunt
interzise pedepsele corporale.
(2) Personalul didactic care practicã asemenea metode
va fi sancþionat administrativ sau, în funcþie de gravitatea abaterii, se va supune rigorilor legii.
(3) Drepturile ºi îndatoririle elevilor sunt stabilite prin regulament elaborat de Ministerul Învãþãmântului, iar pentru studenþi acestea sunt cuprinse în Carta universitarã ºi în
regulamentele instituþiilor de învãþãmânt superior.
Art. 158. Ñ (1) În învãþãmântul preuniversitar, formaþiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu. Grupa
cuprinde în medie 15 preºcolari, dar nu mai puþin de 10 ºi
nu mai mult de 20; clasa din învãþãmântul primar are în
medie 20 de elevi, dar nu mai puþin de 10 ºi nu mai mult
de 25; clasa din învãþãmântul gimnazial are în medie 25 de
elevi, dar nu mai puþin de 10 ºi nu mai mult de 30; clasa
sau anul de studiu din învãþãmântul profesional, liceal ºi postliceal are în medie 25 de elevi, dar nu mai puþin de 15 ºi
nu mai mult de 30.
(2) Situaþiile speciale privind formaþiunile de elevi sau de
preºcolari din grupa mare aflate sub efectivul minim se
aprobã de cãtre Ministerul Învãþãmântului.
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Învãþãmântului prin bugetele instituþiilor de învãþãmânt ºi se
realizeazã prin:
a) programe de documentare ºi schimburi de experienþã
la nivel naþional ºi internaþional;
b) programe de specializare ºi cooperare interuniversitarã,
în þarã ºi în strãinãtate;
c) învãþãmânt postuniversitar, organizat potrivit prevederilor din prezenta lege;
d) programe de cercetare ºtiinþificã, realizate în þarã sau
prin cooperare internaþionalã;
e) inovare educaþionalã, creaþie ºtiinþificã, tehnicã ºi artisticã.
Art. 165. Ñ Perfecþionarea personalului didactic auxiliar
din întregul sistem naþional de învãþãmânt se realizeazã conform prevederilor art. 160.

TITLUL VI
Baza materialã ºi finanþarea învãþãmântului
de stat

Art. 166. Ñ (1) Baza materialã a învãþãmântului de stat
constã în întreg activul patrimonial al Ministerului
Învãþãmântului, al instituþiilor ºi unitãþilor de învãþãmânt ºi de
cercetare ºtiinþificã din sistemul de învãþãmânt existent la data
CAPITOLUL II
intrãrii în vigoare a prezentei legi, precum ºi în activul patriPerfecþionarea personalului didactic
monial redobândit sau dobândit ulterior.
(2) În înþelesul prevederilor alin. (1), baza materialã a
Art. 159. Ñ În cadrul sistemului naþional de învãþãmânt, învãþãmântului cuprinde: spaþii pentru procesul de învãþãmânt
perfecþionarea personalului didactic din învãþãmântul preuni- ºi cercetare ºtiinþificã, mijloace de învãþãmânt ºi de cercetare
versitar constituie un drept care se realizeazã, în principal, aferente, biblioteci, edituri ºi tipografii, staþiuni didactice ºi de
prin:
cercetare, unitãþi de microproducþie, ateliere ºcolare, ferme
a) activitãþi de perfecþionare metodicã ºi psihopedagogicã didactice, grãdini botanice, terenuri agricole, cãmine, interla nivelul catedrelor sau al colectivelor de specialitate din uni- nate, cantine, cluburi ale elevilor, case de culturã ale stutãþile de învãþãmânt;
denþilor, case ale corpului didactic, case universitare, tabere
b) conferinþe, seminarii, dezbateri sau alte forme speci- ºcolare, baze ºi complexuri cultural-sportive, palate ºi case
fice de perfecþionare la nivel interºcolar, judeþean, naþional ale copiilor ºi elevilor, baze de odihnã ºi tratament, spaþii
sau internaþional. Aceste acþiuni pot fi organizate ºi în co- cu destinaþie de locuinþã, precum ºi orice alt obiect de patrilaborare cu societãþi ºtiinþifice ale cadrelor didactice;
moniu destinat învãþãmântului ºi salariaþilor din învãþãmânt.
c) cursuri de perfecþionare a pregãtirii de specialitate,
(3) Baza materialã aferentã procesului de instruire ºi edumetodice ºi psihopedagogice sau pentru obþinerea definiti- caþie menþionatã la alin. (2) ºi realizatã din fondurile statuvãrii în învãþãmânt, ori a gradelor didactice, în conformitate lui sau din fondurile instituþiilor ºi întreprinderilor de stat, în
cu prevederile legii.
perioada anterioarã datei de 22 decembrie 1989, se reinteArt. 160. Ñ Perfecþionarea personalului didactic din învãþã- greazã în patrimoniul Ministerului Învãþãmântului, al instituþimântul preuniversitar este coordonatã de Ministerul ilor ºi unitãþilor de învãþãmânt ºi de cercetare ºtiinþificã din
Învãþãmântului, care asigurã finanþarea, ºi se realizeazã în: sistemul învãþãmântului de stat. De asemenea, se reintea) instituþii de învãþãmânt superior, prin facultãþi, depar- greazã ºi imobilele ce au aparþinut Ministerului Învãþãmântului
tamente ºi catedre, pentru perfecþionarea pregãtirii de spe- ºi care, conform art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990, au
cialitate;
trecut în patrimoniul unor societãþi comerciale. Reintegrarea
b) instituþii de învãþãmânt superior, prin departamentele se face fãrã platã, în termen de 60 de zile de la data publisau catedrele de pregãtire a personalului didactic, pentru per- cãrii prezentei legi.
fecþionarea pregãtirii metodice ºi psihopedagogice;
(4) Baza materialã a instituþiilor de învãþãmânt superior
c) colegii pedagogice ºi licee pedagogice, pentru perfec- de stat este de drept proprietatea acestora, iar cea a uniþionarea de specialitate, metodicã ºi psihopedagogicã a per- tãþilor de învãþãmânt preuniversitar, pânã la apariþia legii patrisonalului didactic din învãþãmântul preºcolar ºi primar.
moniului public ºi privat al statului, rãmâne în proprietatea
Art. 161. Ñ Cursurile de perfecþionare a cadrelor didac- Ministerului Învãþãmântului, cu excepþia unitãþilor ºcolare
tice se încheie prin colocviu. Aprecierea pregãtirii se face organizate împreunã cu agenþi economici.
prin calificative.
(5) Construcþiile ºi terenurile aferente procesului instrucArt. 162. Ñ (1) Casele corpului didactic sunt centre de tiv-educativ nu pot fi transferate decât cu aprobarea
documentare ºi de organizare a activitãþilor de perfecþionare, Guvernului, la propunerea ministrului învãþãmântului, fãrã platã
precum ºi a celor cu caracter ºtiinþific, metodic ºi cultural. ºi numai în interes public.
(2) Casa corpului didactic organizeazã corpul profesorilor
(6) Închirierea bunurilor disponibile din dotarea învãþãmetodiºti, alcãtuit din cadre didactice competente, selectate mântului de stat se poate face pe bazã de contract, cu revila fiecare specialitate. Acestea sprijinã departamentele sau zuire anualã, numai cu acordul Ministerului Învãþãmântului.
catedrele de pregãtire a personalului didactic din instituþiile
Art. 167. Ñ (1) Ministerul Învãþãmântului, prin inspectode învãþãmânt superior, pentru realizarea perfecþionãrii.
ratele ºcolare, asigurã administrarea ºi funcþionarea tuturor
Art. 163. Ñ Pentru pregãtirea ºi perfecþionarea persona- unitãþilor ºcolare din învãþãmântul preuniversitar.
lului didactic de conducere, îndrumare ºi control, Ministerul
(2) Finanþarea cheltuielilor de întreþinere ºi reparare a
Învãþãmântului înfiinþeazã ºi coordoneazã centre ºi alte forme bazei didactico-materiale a unitãþilor din învãþãmântul preinstituþionalizate, cu atribuþii în acest scop.
universitar este asiguratã de cãtre consiliile judeþene ºi
Art. 164. Ñ Perfecþionarea personalului didactic din învãþã- locale din fondurile alocate special de la bugetul de stat, din
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(3) Ministerele de resort, autoritãþile publice, precum ºi tut consultativ, în special pentru finanþarea externã. Consiliul
agenþii economici interesaþi contribuie cu fonduri proprii, pe Naþional de Finanþare a Învãþãmântului Superior formuleazã
bazã de contract, la întreþinerea, dezvoltarea ºi moderniza- ºi propuneri privitoare la criteriile ºi mecanismele de acorrea bazei materiale ºi de practicã din unitãþile de învãþãmânt dare a burselor ºi a altor forme de sprijin financiar.
profesional, liceal ºi postliceal de profil.
(5) Baza de calcul al fondurilor alocate fiecãrei unitãþi ºi
(4) Ministerul Învãþãmântului asigurã de la bugetul de stat instituþii de învãþãmânt reprezintã cuantumul din bugetul de
fondurile necesare pentru salarizarea personalului didactic stat care revine unui preºcolar, elev, student sau cursant,
auxiliar ºi administrativ din unitãþile ºi instituþiile învãþãmân- în funcþie de nivelul ºi specificul instruirii ºi de ceilalþi inditului de stat, precum ºi cheltuielile de funcþionare a aces- catori specifici activitãþii în învãþãmânt, în special de cei refetora.
ritori la calitatea prestaþiei în învãþãmânt.
(5) Fondurile de la bugetul de stat care revin Ministerului
(6) Învãþãmântului superior i se alocã un fond distinct de
Învãþãmântului se repartizeazã distinct pe tipuri, niveluri ºi cercetare din bugetul global al cercetãrii ºtiinþifice. Alocarea
forme de învãþãmânt.
fondurilor de finanþare a cercetãrii se face dupã criterii comArt. 168. Ñ (1) Unitãþile de învãþãmânt primar ºi gimna- petitive, în funcþie de prioritãþile naþionale ºi de performanzial din mediul rural ºi periurban, precum ºi liceele agricole þele obþinute sau anticipate. Competiþia pentru fondurile de
agromontane, silvice ºi pedagogice, care nu au în proprie- finanþare a cercetãrii este deschisã tuturor instituþiilor de
tate terenuri agricole în extravilan, primesc în folosinþã, pen- învãþãmânt superior acreditate. Alocarea fondurilor pentru
tru constituirea lotului didactic experimental, o suprafaþã de finanþarea cercetãrii se face de cãtre Ministerul Învãþãmântului,
1 ha pentru ºcolile primare, 2 ha pentru ºcolile gimnaziale, la propunerea Consiliului Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din
3 ha pentru liceele pedagogice ºi minimum 10 ha pentru Învãþãmântul Superior. Consiliul are personal propriu, inteliceele agricole, agromontane ºi silvice, în echivalent arabil. grat în Ministerul Învãþãmântului.
(7) Fondurile de investiþii pentru obiective noi ºi dotãri cu
(2) Loturile experimentale prevãzute la alin. (1) se atribuie, la cerere, unitãþilor ºcolare respective din terenurile agri- echipamente se alocã separat, în funcþie de prioritãþile stracole ºi silvice ce au aparþinut ºcolilor sau, dupã caz, din tegice ale dezvoltãrii învãþãmântului. Pot beneficia de alofondul de rezervã al localitãþilor, aflat la dispoziþia consiliilor carea acestor fonduri toate unitãþile ºi instituþiile de învãþãmânt
acreditate, conform legii.
locale.
(8) Execuþia bugetarã anualã a instituþiilor ºi unitãþilor de
(3) În cazul în care pe teritoriul localitãþii nu existã
resurse de pãmânt conform prevederilor alin. (2), suprafe- învãþãmânt este publicã.
Art. 170. Ñ (1) Elevii ºi studenþii de la cursurile de zi
þele cuvenite se atribuie în folosinþã din terenurile aflate în
proprietatea autoritãþilor publice locale sau în administrarea din învãþãmântul de stat pot beneficia de burse de merit ºi
burse de studiu.
Agenþiei Naþionale de Dezvoltare ºi Amenajare Ruralã.
(2) Elevii ºi studenþii pot beneficia de burse de ajutor
(4) Reconstituirea dreptului de proprietate la unitãþile ºcolare prevãzute la alin. (1), punerea în posesie, precum ºi social, de burse pe bazã de contract încheiat cu agenþi ecoeliberarea titlurilor de proprietate se fac de cãtre comisiile nomici ori cu alte persoane juridice sau fizice, precum ºi de
locale ºi judeþene de aplicare a Legii fondului funciar credite pentru studiu acordate de bãnci, în condiþiile legii.
(3) Fondurile pentru acordarea burselor se repartizeazã
nr. 18/1991.
Art. 169. Ñ (1) Finanþarea învãþãmântului de stat se face inspectoratelor ºcolare ºi instituþiilor de învãþãmânt superior
de la bugetul de stat, în limitele a cel puþin 4% din produ- de cãtre Ministerul Învãþãmântului, în funcþie de numãrul de
elevi sau de studenþi de la cursurile de zi, respectiv al cursansul intern brut, în concordanþã cu urmãtoarele cerinþe:
a) considerarea dezvoltãrii învãþãmântului ca o prioritate þilor de la studiile postuniversitare.
(4) Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc
naþionalã, pentru pregãtirea resurselor umane la nivelul stande Ministerul Învãþãmântului, în colaborare cu Ministerul
dardelor internaþionale;
b) profesionalizarea resurselor umane în concordanþã cu Muncii ºi Protecþiei Sociale. Criteriile specifice de acordare
a burselor de merit, de studiu ºi de ajutor social se stabidiversificarea pieþei muncii;
c) dezvoltarea învãþãmântului superior ºi a cercetãrii ºti- lesc, anual, în consiliile de administraþie ale inspectoratelor
inþifice universitare pentru integrare la vârf în viaþa ºtiinþificã ºcolare ºi în senatele universitare, în limitele fondurilor repartizate ºi în raport cu integralitatea efectuãrii de cãtre elevi
mondialã.
(2) Sistemul de finanþare a învãþãmântului asigurã des- ºi studenþi a activitãþilor ºcolare ºi universitare.
(5) Elevii, studenþii ºi cursanþii, strãini, pot beneficia de
centralizarea gestionãrii fondurilor ºi permite implicarea comunitãþilor locale în alocarea de resurse financiare suplimentare burse, potrivit prevederilor legale.
(6) Ministerul Învãþãmântului acordã anual burse de docpentru învãþãmânt.
(3) Instituþiile ºi unitãþile de învãþãmânt pot beneficia ºi torat cu durata de 3Ð4 ani instituþiilor care organizeazã
de alte surse de venituri dobândite în condiþiile legii: veni- aceastã formã de învãþãmânt. Bursele se obþin prin concurs,
turi proprii, subvenþii, donaþii, sponsorizãri ºi taxe de la per- la nivelul instituþiilor de învãþãmânt superior. Bursierii au drepsoane juridice ºi fizice. Veniturile obþinute din aceste surse turile ºi obligaþiile profesionale ale unui preparator.
(7) Ministerul Învãþãmântului acordã anual burse pentru
se gestioneazã ºi se utilizeazã integral la nivelul instituþiei,
fãrã vãrsãminte la bugetul de stat ºi fãrã afectarea alocaþi- stagii de studii universitare ºi postuniversitare în strãinãtate
din fonduri constituite în acest scop. Aceste burse se obþin
ilor de la bugetul de stat.
(4) Fondurile alocate învãþãmântului se repartizeazã insti- prin concurs organizat la nivel naþional.
(8) La concursurile pentru obþinerea burselor prevãzute
tuþiilor de învãþãmânt superior ºi inspectoratelor ºcolare.
Inspectoratele ºcolare distribuie fondurile primite fiecãrei unitãþi la alin. (6) ºi (7) pot participa studenþii ºi absolvenþii instide învãþãmânt din teritoriu prin ordonatorii terþiari de credite tuþiilor de învãþãmânt superior de stat ºi cei ai instituþiilor de
subordonaþi. Pentru alocarea de fonduri cãtre instituþiile de învãþãmânt superior particular acreditate.
Art. 171. Ñ (1) Cheltuielile de întreþinere a internatelor,
învãþãmânt superior de stat, ministrul învãþãmântului ia în considerare propunerile avansate de Consiliul Naþional de cãminelor ºi cantinelor destinate elevilor ºi studenþilor se acoCompression
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învãþãmânt respective; ele se completeazã cu subvenþii acordate din bugetul de stat ºi din bugetele locale.
(2) Instituþiile de învãþãmânt superior de stat asigurã, pentru efectuarea practicii comasate a studenþilor, pe perioada
prevãzutã în planurile de învãþãmânt, cheltuielile de masã,
cazare ºi transport, în situaþiile în care practica se desfãºoarã
în afara centrului universitar respectiv.
(3) Documentaþia tehnicã ºi materialele pentru construcþii destinate învãþãmântului de stat ºi celui particular acreditat, precum ºi achiziþionarea de aparaturã, utilaje, fond de
carte, publicaþii ºi dotãri pentru procesul didactic sunt scutite de T.V.A. ºi de taxe vamale.
Art. 172. Ñ Pentru învãþãmântul de stat preºcolar, primar ºi gimnazial se asigurã gratuit manualele ºcolare.
Beneficiazã de aceeaºi gratuitate ºi elevii din învãþãmântul
profesional ºi liceal ai cãror pãrinþi au venitul lunar, pe membru de familie, egal sau mai mic decât salariul minim brut
pe economie.
Art. 173. Ñ Preºcolarii, elevii ºi studenþii beneficiazã de
asistenþã medicalã ºi psihologicã gratuitã, în cabinete medicale ºi psihologice ºcolare ori în policlinici ºi unitãþi spitaliceºti de stat.
Art. 174. Ñ (1) În timpul anului ºcolar, elevii ºi studenþii beneficiazã de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local în comun. De aceeaºi reducere beneficiazã elevii
ºi studenþii navetiºti de la cursurile de zi.
(2) Elevii ºi studenþii beneficiazã de reducere cu 50% pe
transportul intern auto, feroviar ºi naval, în perioada fiecãrei vacanþe ºcolare, câte o singurã cãlãtorie dus-întors în
localitatea de domiciliu.
(3) Elevii ºi studenþii beneficiazã de tarife reduse cu 50%
pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru,
operã, film ºi la alte manifestãri culturale ºi sportive organizate de instituþii publice.
(4) De prevederile acestui articol beneficiazã, de asemenea, elevii ºi studenþii din învãþãmântul particular acreditat.
(5) Elevii ºi studenþii etnici români din afara graniþelor þãrii,
bursieri ai statului român, beneficiazã de gratuitate la toate
manifestãrile prevãzute la alin. (3).
Art. 175. Ñ (1) Activitãþile extraºcolare Ñ ºtiinþifice, tehnice, cultural-artistice ºi sportive Ñ, precum ºi cele pentru
elevii capabili de performanþe superioare sunt finanþate de
la bugetul public naþional, conform normelor stabilite de
Ministerul Învãþãmântului. În acest scop, se pot folosi ºi alte
surse de finanþare.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicã ºi în cazul taberelor de
creaþie, sportive ºi de odihnã ale elevilor ºi studenþilor.
Art. 176. Ñ Instituþiile ºi unitãþile de învãþãmânt pot primi
donaþii din þarã ºi din strãinãtate, în conformitate cu legea,
dacã servesc politicii educaþionale a sistemului naþional de
învãþãmânt ºi nu sunt contrare intereselor statului român.
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TITLUL VII
Dispoziþii tranzitorii ºi finale
Art. 177. Ñ (1) Încãlcarea prevederilor prezentei legi
atrage, dupã caz, rãspunderea materialã, disciplinarã, contravenþionalã sau penalã.
(2) Împiedicarea persoanelor abilitate de a efectua controlul instituþiilor sau al unitãþilor de învãþãmânt constituie, dupã
caz, abatere disciplinarã ori contravenþionalã sau infracþiune.
Constatarea contravenþiei sau a infracþiunii ºi aplicarea sancþiunilor se fac de cãtre autoritãþile abilitate.
Art. 178. Ñ (1) Pãrintele sau tutorele legal instituit are
dreptul de a alege forma de învãþãmânt ºi felul educaþiei
copilului minor.
(2) Pãrintele sau tutorele legal instituit este obligat sã ia
mãsuri pentru asigurarea frecvenþei ºcolare a elevului în
învãþãmântul obligatoriu. Nerespectarea acestei prevederi din
culpa pãrintelui sau a tutorelui instituit legal constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã între 100.000 lei
ºi 500.000 lei.
(3) Constatarea contravenþiei ºi aplicarea amenzii se fac
de cãtre autoritãþile prevãzute la art. 177 alin. (2).
Art. 179. Ñ Dispoziþiile prezentei legi se completeazã cu
prevederile legale privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor.
Art. 180. Ñ Asupra dreptului copilului minor de a urma
ºcoala în limba românã sau în limba unei minoritãþi naþionale hotãrãºte pãrintele sau tutorele legal instituit.
Art. 181. Ñ Pânã la intrarea în vigoare a legii privind
Statutul personalului didactic, normele didactice rãmân la nivelul anului 1994, fiind stabilite prin Hotãrârea Guvernului
nr. 283/1993.
Art. 182. Ñ Unitãþile de învãþãmânt aferente formelor de
învãþãmânt prevãzute la art. 122 alin. (1) îºi continuã activitatea conform programelor actuale, pânã la absolvirea ciclului
ºcolar de cãtre cei care frecventeazã aceste ºcoli la data
intrãrii în vigoare a prezentei legi.
Art. 183. Ñ Pânã la elaborarea legii speciale de acreditare a unitãþilor învãþãmântului particular preuniversitar, criteriile ºi standardele de evaluare ºi acreditare se stabilesc
prin hotãrâre a Guvernului, în baza prezentei legi.
Art. 184. Ñ De la data intrãrii în vigoare a prezentei legi,
studenþii înmatriculaþi în învãþãmântul universitar de stat, cu
plata taxei de ºcolarizare, potrivit Hotãrârii Guvernului
nr. 283/1993, pot beneficia de burse, în condiþiile legale.
Art. 185. Ñ (1) Prezenta lege intrã în vigoare în termen
de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al
României. Pe data intrãrii în vigoare a legii se abrogã Legea
educaþiei ºi învãþãmântului nr. 28/1978, precum ºi orice alte
dispoziþii contrare prezentei legi.
(2) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei
legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Învãþãmântului
elaboreazã regulamentele care decurg din aplicarea acestei
legi ºi stabileºte mãsuri tranzitorii.

Aceastã lege a fost adoptatã în ºedinþa comunã a Camerei Deputaþilor ºi Senatului din 28 iunie 1995, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (1) ºi art. 76 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

ADRIAN NÃSTASE

prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Bucureºti, 24 iulie 1995.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii învãþãmântului
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi (3) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea învãþãmântului ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 24 iulie 1995.
Nr. 286.

DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

DECIZIE
cu privire la constituþionalitatea unor prevederi ale Legii învãþãmântului
Curtea Constituþionalã a fost sesizatã la 29 iunie 1995 tivã. Elevul, cu acordul pãrintelui sau tutorelui legal instituit,
de cãtre 57 de deputaþi, ºi anume: Dumitru Buzatu, Dan alege pentru studiu religia ºi confesiuneaÒ.
Verbina, Adrian Constantin Pica, Eugen Mangiurea, Ion
În sesizare, grupul de deputaþi susþine, în esenþã, cã prin
Dumitrescu, Ivanciu Nicolae-Vãleanu, Mihai Liþã, Ilie Nica, instituirea obligativitãþii studiului religiei în ciclul primar se
Mircea Porojan, Mihail Olteanu, Gheorghe Popa, Sorin aduce atingere prevederilor constituþionale ale art. 1 alin. (3)
Diaconescu, Sabin Ghilea, Eugen Nicolicea, ªtefan Cazimir, teza privind ,,libera dezvoltare a personalitãþii umaneÒ, ale
Liviu Mladin, Corneliu-Dan Vrabie, Vasile Cristea, Cornel art. 26 alin. (2) care prevãd cã ,,persoana fizicã are dreptul
Brahaº, Feuzia Ruºid, Vasile Voicu, Francisc Tobã, Nicolae sã dispunã de ea însãºiÒ, ale art. 29 alin. (1), (2) ºi (6) priRoºca, Gheorghe Roman, Valentin Soroceanu, Dionisie vind libertatea conºtiinþei ºi ale art. 45 alin. (5) privind obliVitcu, Paula-Maria Ivãnescu, Petre Þurlea, Mircea Anton gaþia autoritãþilor publice de a contribui ,,la asigurarea
Silvaº, Marin Gh. Lungu, Gheorghe Fiþion, Simion Silviu condiþiilor pentru participarea liberã a tinerilor la viaþa poliªomîcu, Mihail Pãrãluþã, Constantin Rotaru, Fãnicã Dãnilã, ticã, socialã, economicã, culturalã ºi sportivã a þãriiÒ.
Constantin Emil Hoarã, Dumitru Drãguþ, Miticã D. Bãlãeþ,
De asemenea, Curtea Constituþionalã a fost sesizatã, la
Mihail Viziru, Ion Hortopan, Radu Mircea Berceanu, Alexandru aceeaºi datã, de cãtre 53 de deputaþi, ºi anume: Eugen
Sassu, Corneliu-Constantin Ruse, Constantin Arhire, Dragoº M‡tis, Ludovic Rak—czi, Emeric Dumitru BorbŽly, Ferenc
Enache, Mihãiþã Postolache, Nicolae Alexandru, Petru Ioan, Asztalos, Imre Andras, J—zsef N‡ndor NemŽnyi, çrp‡dAlexandru Ota, Grigore Marcu, Emil Stoica, Aurelian Popescu, Francisc M‡rton, Alexandru K—nya-Hamar, Benedek Nagy,
Vasile Ionescu, Gheorghe Dobre, Vasile Popovici, Ioan Ghiºe Matei Barna ElŽk, Ervin Zolt‡n SzŽkely, L‡szl— Zsigmond,
ºi Ion Costin, asupra neconstituþionalitãþii prevederilor art. 9 Istv‡n Antal, Gheorghe Tokay, L‡z‡r Madaras, K‡roly
alin. (1) din Legea învãþãmântului, care stabilesc cã: ,,Planurile Kerekes, Zsolt Szil‡gyi, Iosif AlfrŽd Mazalik, Zolt‡n Szil‡gyi,
învãþãmântului primar, gimnazial, liceal ºi profesional includ Attila Varga, çkos Birtalan, Ladislau BorbŽly, Iuliu Vida, Ioan
religia ca disciplinã ºcolarã. În învãþãmântul primar religia este NŽmeth, Francisc B‡r‡nyi, Jolt Zolt‡n Fekete, Dan-Florin
disciplinã obligatorie, în învãþãmântul gimnazial este opþio- Trepcea, Nicolae Cerveni, Constantin Dragomir, Francisc
nalã, iar în învãþãmântul
liceal ºi profesional
este facultaPŽcsi, Petru Liþiu, For
Mihnea
Tudor Ioniþã,
Ion Dobrescu,
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Theodora Bertzi, George Crin Laurenþiu Antonescu, Constantin se face în limba maternã respectivã, în condiþiile prezentei
ªerban Rãdulescu-Zoner, Horia Mircea Rusu, Raymond legiÒ, deoarece constituie o discriminare, în sensul art. 1 pct.
Luca, Dinu Patriciu, Gheorghe Toduþ, Ioan Ghiºe, Horia-Radu 1Ñ2 din convenþia sus-menþionatã, prin aceea cã îngreuiazã
Pascu, Vasile Mândroviceanu, Romulus Ioan Joca, Octavian accesul la diferite tipuri ºi grade de învãþãmânt, precum ºi
Bot, Smaranda Dobrescu, Sergiu Cunescu, Alexandru Sassu, încãlcarea angajamentului asumat prin art. 12 pct. 3 din
Varujan Vosganian, Emilian Bratu, Teodor Vintilescu, Iohan- Convenþia-cadru pentru protecþia minoritãþilor naþionale, ratiPeter Babiaº ºi Alexandru Athanasiu, asupra neconstituþio- ficatã prin Legea nr. 33 din 29 aprilie 1995, potrivit cãruia
nalitãþii Legii învãþãmântului. În motivarea sesizãrii sunt ,,Pãrþile se angajeazã sã promoveze ºanse egale de acces
atacate ca neconstituþionale urmãtoarele articole: art. 8 la educaþia de toate nivelurile pentru persoanele aparþinând
alin. (1), care prevede cã ,,Învãþãmântul de toate gradele se minoritãþilor naþionaleÒ; art. 124 alin. (2) [în realitate, art. 120
desfãºoarã în limba românã. În fiecare localitate se organi- alin. (2)], potrivit cãruia ,,În învãþãmântul gimnazial ºi liceal,
zeazã ºi funcþioneazã clase cu limba de predare românãÒ, Istoria românilor ºi Geografia României se predau în limba
ºi art. 123 alin. (1) [în realitate, art. 119 alin. (1) din lege], românã dupã programe ºi manuale identice cu cele pentru
care prevede cã, în funcþie de necesitãþile locale, se pot clasele cu predare în limba românã. Examinarea la aceste
organiza clase cu predare în limbile minoritãþilor naþionale, discipline se face în limba românãÒ, deoarece contravine
deoarece acestea contravin prevederilor art. 4 alin. (2) ºi art. 32 alin. (3) din Constituþie, întrucât îngrãdeºte dreptul la
art. 16 alin. (1) din Constituþie, precum ºi ale art. 1 din instruire în limba maternã; unele prevederi ale secþiunii 7 Ñ
Convenþia privind lupta împotriva discriminãrii în domeniul ,,Autonomia universitarãÒ Ñ nu sunt în concordanþã cu dispoziînvãþãmântului, ratificatã prin Decretul nr. 149/1960; art. 163 þiile art. 32 alin. (6) din Constituþie, fiind menþionate în acest
alin. (1) [în realitate, art. 158 alin. (1)], care prevede, ,,ca sens art. 95 alin. (3) ºi (4) ºi art. 96 alin. (2); potrivit art. 95
regulã generalã, cã numãrul minim al elevilor dintr-o clasã alin. (3) [în realitate, art. 92 alin. (3) din lege], ,,Autonomia
din învãþãmântul primar sau gimnazial nu poate sã fie mai universitarã se realizeazã, în principal, prin: ”Éadmiterea canpuþin de zeceÒ, art. 122 (în realitate, art. 118 din lege), care didaþilor la studii, pe baza criteriilor generale stabilite de
prevede cã ,,Persoanele aparþinând minoritãþilor naþionale au Ministerul ÎnvãþãmântuluiÒ; ”Éstabilirea, împreunã cu Ministerul
dreptul sã studieze ºi sã se instruiascã în limba maternã la Învãþãmântului ºi cu alte autoritãþi publice, agenþi economici,
toate nivelurile ºi formele de învãþãmânt, în condiþiile pre- organizaþii profesionale ºi patronale recunoscute la nivel
zentei legiÒ, întrucât contravine art. 32 alin. (3) din Constituþie, naþional, a domeniilor în care se utilizeazã diplomele ºi cercare garanteazã dreptul persoanelor aparþinând minoritãþilor tificatele proprii emiseÒ; iar potrivit alin. (4) al aceluiaºi arnaþionale de a învãþa ºi a se instrui în limba maternã; art. 123 ticol [în realitate, art. 92 alin. (4) din lege], ,,În plan financiar,
alin. (1) [în realitate, art. 119 alin. (1) din lege], care pre- autonomia universitarã se realizeazã ca drept de gestionare,
vede cã: ,,În funcþie de necesitãþile locale, se pot organiza, Éinclusiv a veniturilor realizate din taxele în valutã de la
la cerere ºi în condiþiile legii, grupe, clase, secþii sau ºcoli studenþi ºi cursanþi strãini, potrivit criteriilor stabilite de comun
cu predarea în limbile minoritãþilor naþionaleÒ, deoarece con- acord cu Ministerul ÎnvãþãmântuluiÒ. Se susþine cã aceste distravine art. 32 alin. (3) din Constituþie; art. 126 alin. (1) [în poziþii constituie ºtirbiri ale autonomiei universitare, atât penrealitate, art. 122 alin. (1) din lege], care prevede cã ,,În tru învãþãmântul de stat, cât ºi pentru cel particular, prin care
învãþãmântul de stat profesional, liceal-tehnic, economic, se urmãreºte subordonarea întregului învãþãmânt particular
administrativ, agricol, silvic, agromontan, cât ºi în învãþãmântul Ministerului Învãþãmântului. Pentru aceleaºi considerente este
postliceal, pregãtirea de specialitate se face în limba criticat ca neconstituþional ºi art. 96 alin. (2) [în realitate,
românãÉÒ; alin. (2) al aceluiaºi articol ºi art. 127 [în reali- art. 93 alin. (2) ºi (3) din lege], care prevede cã ”ÉRectorul
tate, art. 122 alin. (2) din lege], potrivit cãrora ,,În învãþã- se alege de cãtre Senat ºi se confirmã prin ordin al minismântul medical universitar de stat, în cadrul secþiilor existente, trului învãþãmântuluiÒ, ºi alin. (3) al aceluiaºi articol, potrivit
pregãtirea de specialitate se poate face în continuare în limba cãruia ,,Ministerul Învãþãmântului poate suspenda din funcmaternã, cu obligaþia însuºirii terminologiei de specialitate în þie, din motive justificate, pe rectorul unei instituþii de învãþãlimba românãÒ; prin aceste excluderi ºi restrângeri la exer- mânt superior, de stat sau particular, acreditateÒ; art. 171 alin.
citarea dreptului fundamental de instruire în limba maternã, (1) [în realitate, art. 166 alin. (1) din lege], care prevede cã
articolele menþionate încalcã dispoziþiile Convenþiei privind ,,Baza materialã a învãþãmântului de stat constã din întreg
lupta împotriva discriminãrii în domeniul învãþãmântului; activul patrimonial al Ministerului Învãþãmântului, al instituþiart. 128 (în realitate, art. 124 din lege), care prevede cã ,,În ilor ºi unitãþilor de învãþãmânt ºi de cercetare ºtiinþificã din
învãþãmântul de toate gradele, concursurile de admitere ºi sistemul de învãþãmânt existent la data intrãrii în vigoare a
examenele de absolvire se susþin în limba românã; concursuri legii, precum ºi din activul patrimonial redobândit sau dobânde admitere ºi examene de absolvire pot fi susþinute în limba dit ulteriorÒ, deoarece violeazã art. 41 ºi art. 135 din
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prevede cã baza materialã aferentã procesului de instruire art. 32 din Constituþie care, consacrând principiile generale
ºi educaþie, realizatã din fondurile statului sau din fondurile ce decurg din dreptul la învãþãturã, stabileºte cã diferitele
instituþiilor ºi întreprinderilor de stat, se reintegreazã în patri- reglementãri ce rezultã din aceste principii vor fi stabilite prin
moniul Ministerului Învãþãmântului.
lege;
Tot cu privire la neconstituþionalitatea Legii învãþãmântuÑ în ce priveºte art. 123 [în realitate, art. 119 alin. (1)],
lui, Curtea a fost sesizatã la data de 30 iunie 1995 ºi de care ar încãlca art. 32 alin. (3) din Constituþie, se considerã
un grup de 27 de senatori, ºi anume: Constantin Moiceanu, cã în interpretarea acestuia nu s-au avut în vedere preveAdrian-Dumitru Popescu-Necºeºti, Alexandru Paleologu, derile art. 118, ale art. 122 alin. (2) ºi ale art. 123;
Gheorghe Cãtuneanu, Ioan-Paul Popescu, Voicu Valentin
Ñ cât priveºte art. 126 (în realitate, art. 122), apreciat
Glodean, Andrei Potcoavã, Mihail Buracu, Florin Buruianã, ca fiind în contradicþie cu prevederile constituþionale ale
Emilian Buzicã, ªtefan Popa Augustin Doinaº, Nistor art. 32 alin. (3), trebuie reþinut cã instituirea obligativitãþii reaBãdiceanu, Ioan Manea, Alexandru Popovici, ªerban lizãrii pregãtirii de specialitate în limba românã, în cadrul
Sãndulescu, BŽla Mark—, Attila Verest—y, Tiberiu Stefan acestei forme de învãþãmânt, este determinatã ,,de necesiIncze, Iosif Csap—, Petre Constantin Buchwald, Deneº Sereº, tatea asigurãrii unei depline egalitãþi în drepturi ºi, implicit,
G‡bor-MenyhŽrt Hajdœ, G‡bor Kozsok‡r, Zolt‡n Hosszœ, a ºanselor în pregãtirea ºcolarã de specialitate a tuturor eleLajos Magyari, K‡roly Ferenc Szab— ºi Gheorghe Frunda. vilor, fãrã deosebire de rasã, naþionalitate, origine etnicã sau
Conþinutul sesizãrii este identic cu cel formulat de cei limbãÒ;
Ñ referitor la dispoziþiile art. 128 (în realitate, art. 124),
53 de deputaþi ºi a fost redat anterior.
În temeiul art. 19 din Legea nr. 47/1992, s-au solicitat se considerã cã reglementarea nu contravine nici unei prepuncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale vederi constituþionale, ,,deoarece textul, pe de o parte, preParlamentului ºi Guvernului, iar în baza art. 5 din aceeaºi vede obligaþia susþinerii în limba românã a concursurilor de
lege ºi a art. 11 alin. 2 din Regulamentul de organizare ºi admitere ºi a examenelor de absolvire în învãþãmântul de
funcþionare a Curþii Constituþionale au fost solicitate informaþii toate gradele, iar, pe de altã parte, asigurã posibilitatea susþinerii acestor concursuri ºi examene în limba maternã, în
Ministerului Învãþãmântului.
În punctul de vedere al preºedintelui Camerei Deputaþilor ºcolile în care predarea se face într-o limbã a minoritãþilor
se considerã cã textele în discuþie sunt constituþionale. În naþionaleÒ;
acest sens, se aratã, în esenþã, urmãtoarele:
Ñ în ce priveºte art. 120 alin. (2), se apreciazã cã nu
Ñ cu referire la conþinutul art. 9 alin. (1) al legii, rapor- lezeazã drepturile nici unui cetãþean român care studiazã în
tat la art. 29 alin. (1) ºi (2) ºi la art. 32 alin. (7), teza a doua þara noastrã, ci, dimpotrivã, prin aceasta se asigurã cunoaºdin Constituþie, se apreciazã cã rezultã, fãrã echivoc, ,,con- terea fãrã nici o discriminare a limbii oficiale a României,
sacrarea constituþionalã a deplinei libertãþi a gândirii ºi cre- consacratã prin art. 13 din Constituþie;
dinþelor religioase, excluderea oricãror îngrãdiri sau
Ñ referitor la art. 92 alin. (3) ºi (4) ºi la art. 93 alin. (2)
constrângeri asupra exercitãrii acestora, cât ºi garantarea ºi (3), se considerã cã din coroborarea acestor dispoziþii cu
învãþãmântului religios organizat în ºcolile de statÒ. Se pre- cele ale art. 141 ºi altele din lege, care stabilesc atribuþiile
cizeazã cã este de discutat constituþionalitatea art. 9 alin. (1) Ministerului Învãþãmântului, rezultã cã, în virtutea atribuþiilor
ºi prin raportare la art. 29 alin. (6) din Constituþie, în virtu- ce-i revin, ministerul este abilitat sã exercite pârghii de decitea cãruia pãrinþii sau tutorii au dreptul de a asigura, potri- zie ºi control, fãrã ca prin acestea sã impieteze asupra prinvit propriilor convingeri, educaþia copiilor minori a cãror cipiului constituþional al autonomiei universitare. Potrivit art. 32
rãspundere le revine;
alin. (5) din Constituþie, instituþiile de învãþãmânt, inclusiv cele
Ñ referitor la dispoziþiile art. 8 alin. (1) ºi ale art. 123 particulare, se înfiinþeazã ºi îºi desfãºoarã activitatea în conalin. (1) [în realitate art. 119 alin. (1)], se considerã cã ,,nu diþiile legii, iar potrivit art. 15 alin. (2) din lege, instituþiile de
încalcã principiul egalitãþii între cetãþeni, fãrã deosebire de învãþãmânt particular fac parte din sistemul naþional de
rasã, naþionalitate, origine etnicã, limbãÒ etc. Aceste dispo- învãþãmânt, aºa încât afirmaþia cã prin aceste prevederi se
ziþii trebuie examinate în raport cu celelalte prevederi legale, urmãreºte subordonarea învãþãmântului particular Ministerului
spre exemplu art. 8 alin. (2) din lege, care garanteazã drep- Învãþãmântului nu este realã;
tul persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale de a învãþa
Ñ referitor la art. 171 [în realitate, art. 166 alin. (1)], se
ºi de a se instrui în limba maternã;
apreciazã cã nu existã nici o incompatibilitate între preveÑ cu referire la art. 118, care ar contraveni art. 32 derile acestui text ºi dispoziþiile constituþionale ale art. 41 ºi
alin. (3) din Constituþie, se apreciazã cã obiecþia este nefon- art. 135.
În punctul de vedere al preºedintelui Senatului, se condatã, deoarece Constituþia, ca lege fundamentalã, conþine de
regulã norme cu valoare de principiu, ce urmeazã a fi dez- siderã cã textele în discuþie sunt constituþionale. În acest
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Ñ cu privire la contestarea constituþionalitãþii art. 9 modul de reglementare a învãþãmântului pentru persoanele
alin. (1) din lege, care instituie obligativitatea studiului reli- aparþinând minoritãþilor naþionale este în concordanþã cu pringiei în ciclul primar, pe motiv cã se încalcã prevederile con- cipiile constituþionale ºi cu Convenþia-cadru privind protecþia
stituþionale ale art. 1 alin. (3), teza referitoare la libera minoritãþilor naþionale, precum ºi cu celelalte tratate ºi pacte
dezvoltare a personalitãþii umane, ale art. 26 alin. (2) Ñ la care România este parte. Se mai aratã cã ,,analiza fãcutã
,,dreptul persoanei de a dispune de ea însãºiÒ, ale art. 29 în sesizare, pe texte, este confuzã, cu trimiteri încruciºate
alin. (1) ºi (2) Ñ ,,libertatea conºtiinþeiÒ, ºi ale art. 45 alin. ºi discordante, cu analize nesusþinute cu texte sau argu(5) Ñ obligaþiile autoritãþilor publice de a asigura condiþiile menteÒ. În continuarea punctului de vedere se susþine conparticipãrii libere a tinerilor la întreaga viaþã socialã, se apre- cordanþa art. 118, care stabileºte dreptul persoanelor
ciazã cã obiecþia este neîntemeiatã. Obligativitatea religiei, aparþinând minoritãþilor naþionale de a studia ºi a se instrui
ca disciplinã în învãþãmântul primar, este justificatã prin obli- în limba maternã la toate nivelurile, cu prevederile art. 6 ºi
gaþia statului democratic ºi social de a garanta demnitatea art. 32 din Constituþie, precum ºi constituþionalitatea art. 119
omului, libera dezvoltare a personalitãþii în respectul dreptu- din lege, care concretizeazã reglementarea art. 118 pânã la
rilor ºi libertãþilor, ordinea de drept ºi bunele moravuri ale ultimele consecinþe. Sunt considerate, de asemenea, constisocietãþii, religia, ca ºi morala, fiind factori de bazã ai aces- tuþionale prevederile referitoare la concursurile de admitere,
tor fundamente ale dezvoltãrii personalitãþii umane;
examenele de absolvire, disciplinele de studiu, precum ºi cele
Ñ cu privire la art. 8 alin. (1), se considerã cã obiecþia privind baza materialã a învãþãmântului.
,,este anticonstituþionalã, deoarece tinde sã facã din limbile
În punctul de vedere al Guvernului se considerã cã texmaterne ale minoritãþilor naþionale tot atâtea limbi oficialeÒ. tele în discuþie sunt constituþionale. În acest sens se exprimã,
Se mai aratã cã nu se confundã ºi nu se asimileazã drep- în esenþã, urmãtoarele:
tul persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale de a se
Ñ referitor la art. 8 alin. (1) ºi art. 119 alin. (1), se apreinstrui ºi a învãþa în limba lor maternã cu caracterul obli- ciazã cã nu conþin nici un fel de excepþii de la prevederile
gatoriu ºi oficial al limbii române în România;
generale ale art. 158 alin. (1) din lege;
Ñ referirea la art. 123 este greºitã ºi neavenitã, în intenÑ referitor la neconstituþionalitatea art. 122Ð130, care
þia autorilor sesizãrii fiind probabil art. 119 alin. (1), care con- creeazã o restrângere prin neincluderea în cuprinsul lor a
sacrã dreptul persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale ca, unor dispoziþii din Legea nr. 28/1978, se aratã cã noua lege
în funcþie de necesitãþile locale, sã se poatã organiza, la vizeazã, în esenþã, organizarea ºi funcþionarea sistemului educerere ºi în condiþiile legii, grupe, clase, secþii sau ºcoli cu caþional ºi nu materia drepturilor fundamentale ale omului;
predarea în limbile minoritãþilor. Se apreciazã cã aceasta ,,este
Ñ referitor la art. 118, se apreciazã cã formula ,,în concea mai clarã consacrare a drepturilor de pãstrare a limbii, diþiile legiiÒ, atacatã ca neconstituþionalã, este o ,,sintagmã
de instruire în limba fiecãruiaÒ, organizându-se pe baza rea- des uzitatã în tehnica legislativãÒ, care nu face altceva decât
litãþilor locale, grupe, clase, secþii etc.;
,,sã trimitã la alte articole ale legii, prin care o anumitã disÑ referirea la art. 163 alin. (1) este de asemenea gre- poziþie cu caracter general este detaliatã cu precizie, fãrã
ºitã, fiind vorba, probabil, de art. 158 alin. (1), care prevede ca acestea sã mai fie reluate de fiecare datã în mod explicã în învãþãmântul preuniversitar formaþiunile de studiu citÒ. Aceastã formulã nu evocã restrângeri, îngrãdiri sau obstacuprind grupe, clase sau ani de studiu ºi stabileºte numã- cole. Principiul nediscriminãrii, consacrat în documentele
rul mediu de preºcolari ºi, respectiv, elevi ai fiecãrei cate- internaþionale la care România a aderat, este ilustrat de art. 5
gorii de formaþiuni. Art. 8 alin. (1) din lege consacrã obligaþia din lege, care stabileºte cã ,,Cetãþenii României au drepturi
statului de a organiza clase de învãþãmânt în toate locali- egale de acces la toate nivelurile ºi formele de învãþãmânt,
tãþile, indiferent de numãrul elevilor, pentru a asigura instru- indiferent de condiþia socialã ºi materialã, de sex, rasã, naþioirea copiilor în limba românã. ,,Înfiinþarea de clase cu predare nalitate, apartenenþã politicã ºi religioasãÒ;
în limbile minoritãþilor naþionale este o stare de excepþie, penÑ referitor la art. 119 alin. (1), care ar aduce atingere
tru cã se întâlneºte în foarte puþine localitãþi ale þãriiÒ ºi repre- art. 32 alin. (3), teza a doua din Constituþie, se apreciazã
zintã o facultate a copilului minor de a se instrui ºi în limba critica neîntemeiatã, deoarece chiar în spiritul acestei prevederi
lui maternã. Pentru aceastã opþiunea facultativã, în plus faþã constituþionale Ñ modalitate de exercitare a dreptului la
de cea oficialã asiguratã de stat, este firesc ºi raþional sã învãþãturã de cãtre persoanele aparþinând minoritãþilor naþiose stabileascã condiþii minime de organizare;
nale Ñ au fost adoptate dispoziþiile art. 118, art. 122 ºi art.
Ñ cu privire la capitolul XII, ,,Învãþãmântul pentru per- 123 din lege. Principiul nediscriminãrii educaþiei este valorisoanele aparþinând minoritãþilor naþionaleÒ (art. 118Ð126), se zat în documentele internaþionale ºi regionale, în raport cu
considerã cã legea corespunde prevederilor Constituþiei, insti- posibilitatea egalã de acces al tuturor persoanelor la sistetuþiilor consacrate pe plan intern ºi internaþional, noii con- mul de învãþãmânt. Aceastã abordare este consacratã expliCompression
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În ,,Consideraþiile Ministerului Învãþãmântului cu privire la
neîntemeiate. Analizat tot prin prisma documentelor internaobiecþiile de neconstituþionalitate ale Legii învãþãmântuluiÒ, se
þionale, art. 122 este constituþional;
Ñ referitor la art. 124, se considerã cã nu este necon- apreciazã cã legea este perfect compatibilã cu prevederile
stituþional, deoarece dã expresie prevederilor art. 32 alin. (3) Constituþiei României ºi cu normele juridice internaþionale, arãºi ale art. 13 din Constituþie. Se apreciazã, de asemenea, tându-se, în esenþã, urmãtoarele:
Ñ cu privire la încãlcarea prevederilor Constituþiei refericã nici dispoziþiile art. 123 nu sunt neconstituþionale, întrucât ele nu diminueazã egalitatea ºanselor, ci, dimpotrivã, insti- toare la dreptul la învãþãturã, precum ºi la încãlcarea unor
tuie ,,mãsuri suplimentare de egalizare a acestora, dându-se reglementãri internaþionale cuprinse în pacte, tratate ºi conposibilitatea unei pãrþi a cetãþenilor aceleiaºi þãri sã folo- venþii la care România este parte, se apreciazã cã ,,princiseascã, în funcþie de libera lor voinþã, ºi altã limbã decât piul nediscriminãrii ºi corolarul sãu, egalitatea de tratament
în ceea ce priveºte învãþãmântul, limitarea pe criterii de oricea oficialãÒ;
Ñ referitor la art. 120 alin. (2), se aratã cã nu contra- gine naþionalã, etnicã, religioasã, sex etc. ale aceluiaºi cetãþean
vine art. 32 alin. (3) din Constituþie, care nu absolutizeazã la sistemul naþional de învãþãmânt din România, nu sunt
dreptul persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale de a se încãlcate în actualul act legislativ, iar prevederile acestora
instrui în limba maternã, ci garanteazã acest drept ale cãrui respectã legislaþia internaþionalã ºi Constituþia României, fãrã
modalitãþi de exercitare se stabilesc prin lege. Dispoziþiile sã facã nici un fel de discriminareÒ;
Ñ cu privire la atingerea, anularea, interpretarea sau încãlart. 120 alin. (2) sunt în concordanþã ºi cu prevederile art. 6
alin. (2) din Constituþie, potrivit cãrora ,,mãsurile de protec- carea unor drepturi ale cetãþenilor, copiilor ºi tinerilor, refeþie luate de stat pentru pãstrarea, dezvoltarea ºi exprimarea ritoare la accesul în învãþãmânt ºi la asigurarea ºanselor
identitãþii persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale trebuie egale de instrucþie ºi de educaþie, se apreciazã cã art. 8,
sã fie conforme cu principiile de egalitate ºi nediscriminare coroborat cu art. 158 alin. (2) ºi alte prevederi din lege, ,,dã
posibilitatea ca, indiferent de zona unde se aflã localitatea
în raport cu ceilalþi cetãþeni româniÒ;
Ñ cu privire la obiecþia de neconstituþionalitate a art. 92 ºi de numãrul copiilor ºi al tinerilor, sã se înfiinþeze ºi sã
alin. (3) ºi (4) ºi art. 93 alin. (2) ºi (3), se apreciazã cã funcþioneze clase, grupe de elevi sau de copii, cu aprobaaceste dispoziþii nu constituie îngrãdiri ale autonomiei uni- rea specialã a Ministerului ÎnvãþãmântuluiÒ, prin aceasta
versitare, ci, dimpotrivã, ,,din întreaga economie a articolului dovedindu-se încã o datã ,,preocuparea de a asigura ºanse
criticat se desprinde grija legiuitorului de a asigura ºi garanta egale de instrucþie ºi de educaþie tuturor copiilor ºi tinerilor,
corecta funcþionare a principiului autonomiei universitareÒ; inclusiv pentru situaþiile de excepþieÒ;
Ñ cu privire la limitarea, îngrãdirea accesului copiilor, tineÑ referitor la art. 9 alin. (1), se considerã cã nu este în
contradicþie cu art. 1 alin. (3), art. 26 alin. (2), art. 29 alin. (1) rilor aparþinând minoritãþilor naþionale în instituþii de învãþãºi (2), precum ºi art. 45 alin. (5) din Constituþie, deoarece: mânt din România, se aratã cã art. 5 alin. (1) din lege
”simpla includere a religiei printre disciplinele obligatorii ale prevede cã ,,Cetãþenii României au drepturi egale de acces
învãþãmântului primar nu aduce atingere principiului liberei la toate nivelurile ºi formele de învãþãmânt, indiferent de condezvoltãri a personalitãþii umaneÒ, þinând seama ºi ,,de norma diþia socialã ºi materialã, de sex, rasã, naþionalitate, aparconstituþionalã a art. 32 alin. (7), care prevede cã în ºcolile tenenþã politicã sau religioasãÒ, astfel cã ,,afirmaþia cu privire
de stat învãþãmântul religios este organizat ºi garantat prin la discriminarea pe criterii etnice este cu totul departe ºi în
legeÒ; textul trebuie interpretat ,,în considerarea realitãþii de afara obiectului acestei legi, ca de altfel ºi afirmaþia cu prifapt, care îl face pe elev dependent atât de ocrotitorii sãi vire la suprimarea sau alterarea egalitãþii de tratament în ce
legali, cât ºi de ºcoalã ºi de exigenþele ei specificeÒ, obli- priveºte învãþãmântulÒ;
Ñ cu privire la atingerea drepturilor persoanelor aparþigativitatea studiului religiei ,,doar în învãþãmântul primar nu
constituie un fapt care ar genera un raport de cauzalitate nând minoritãþilor naþionale, în raport cu prevederile Legii
centrat pe impunerea adoptãrii unei anumite religii, confe- nr. 28/1978, respectiv comparaþia prevederilor cuprinse în
siuni sau doctrineÒ. ,,Studiul religiei, în conformitate cu opþiu- capitolul III din legea menþionatã cu prevederile capitolului XII
nea elevului ºi acordul pãrintelui sau tutorelui legal, în ,,Învãþãmântul pentru persoanele aparþinând minoritãþilor naþiomãsura în care obiectul materiei ºi modalitatea de predare naleÒ, art. 118, 119, 122 ºi 124, se apreciazã cã aceastã
se integreazã procesului normal de învãþãmânt ºi se axeazã comparaþie evidenþiazã ,,faptul cã articolele amintite, scoase
pe prezentarea unor elemente de culturã religioasã generale, din context, dau argumentaþie subiectivã acestor prevederiÒ
abordate într-o manierã neutralã, nu poate fi considerat, ca ºi ,,chiar din titlul capitolului se desprinde ideea cã se dã
ºi în cazul altor discipline, o modalitate de constrângere a mai mare amploare problematicii învãþãmântului pentru persubiecþilor în aderarea la o anumitã religieÒ; art. 45 alin. (5) soanele aparþinând minoritãþilor naþionaleÒ;
Ñ cu privire la obligaþia studierii ºi însuºirii limbii române,
din Constituþie ,,nu are nici o legãturã cu învãþarea religiei
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românã, se apreciazã cã ,,însuºirea Limbii ºi literaturii române,
a Istoriei românilor ºi a Geografiei României, în limba
românã, este un drept al tuturor cetãþenilor acestei þãriÒ, ºi
privarea cetãþenilor români aparþinând minoritãþilor naþionale
de acest drept reprezintã o discriminare;
Ñ cu privire la încãlcarea unor prevederi referitoare la
garantarea autonomiei universitare, se apreciazã cã ,,scoaterea din context a articolelor ºi alineatelor referitoare la autonomia universitarã, citarea trunchiatã a textului acestora, ca
ºi confuziile privind numerotarea lor demonstreazã cãutarea,
cu orice preþ, a unor argumente care, la o sumarã analizã,
îºi dezvãluie inconsistenþaÒ. Se mai aratã cã autonomia universitarã este definitã în art. 89 alin. (1) din lege;
Ñ cu privire la eludarea, încãlcarea legislaþiei referitoare
la patrimoniul aparþinând minoritãþilor naþionale, se aratã cã
,,garantarea dreptului la învãþãturã, ca ºi realizarea dezideratului din art. 2 din lege, cã învãþãmântul în România este
prioritate naþionalã, presupune existenþa unui patrimoniu care
sã creeze premise favorabile pentru ca preºcolarii, elevii ºi
studenþii sã nu fie supuºi unor discriminãri de naturã materialã. Cã învãþãmântul particular nu este asimilat învãþãmântului de stat o dovedeºte includerea în textul legii a
capitolului XI privind învãþãmântul particularÒ.
În final sunt formulate câteva consideraþii ce rezultã din
analiza obiecþiilor de neconstituþionalitate, ºi anume: legea
valorificã tradiþiile ºcolii româneºti ºi o racordeazã la standardele internaþionale, este în concordanþã cu spiritul ºi litera
Constituþiei, precum ºi cu reglementãrile internaþionale în
materie; apelul la prevederile Legii nr. 28/1978 este inexplicabil; legea exclude orice tip de discriminare ºi conferã tuturor copiilor ºi tinerilor din România ºanse egale ºi acces
neîngrãdit la instrucþie ºi la educaþie.
Curtea Constituþionalã, în temeiul art. 3 alin. (2) din Legea
nr. 47/1992, constatã cã este competentã sã soluþioneze cele
trei sesizãri care s-au înaintat cu respectarea prevederilor
art. 144 lit. a) din Constituþie ºi ale art. 17 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992.
Având în vedere cã sesizãrile de neconstituþionalitate care
formeazã obiectul dosarelor nr. 102 A/1995, nr. 103 A/1995
ºi nr. 106 A/1995 privesc aceeaºi lege, s-a decis conexarea acestora la dosarul nr. 102 A/1995.
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I. Cu privire la neconstituþionalitatea unor prevederi
prin care se reglementeazã dreptul la învãþãturã
al persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale

În esenþã, toate obiecþiile de neconstituþionalitate invocate
în primele douã sesizãri de cãtre cei 27 de senatori ºi, respectiv, de cãtre cei 53 de deputaþi, privesc încãlcarea prevederilor art. 32 alin. (3) din Constituþie, precum ºi a unor
reglementãri internaþionale în materie, care, în condiþiile prevãzute de art. 20 din Constituþie, au prioritate în aplicare faþã
de normele interne. În contextul motivelor sau al argumentelor formulate în sprijinul obiecþiilor de neconstituþionalitate
au fost evocate însã ºi alte prevederi constituþionale.
Câteva constatãri, de principiu, se impun dintr-un început.
În sesizãri se face abstracþie de prevederile art. 6 din
Constituþie, care, consacrând dreptul la identitate al persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale, precizeazã totodatã
explicit cã: ,,Mãsurile de protecþie luate de stat pentru pãstrarea, dezvoltarea ºi exprimarea identitãþii persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale trebuie sã fie conforme cu
principiile de egalitate ºi de nediscriminare în raport cu ceilalþi cetãþeni româniÒ. Modul de prezentare ºi argumentare a
obiecþiilor de neconstituþionalitate comportã un viciu de
metodã, în sensul cã textele ce fac obiectul sesizãrilor sunt
abstrase din sistemul reglementãrii, care are un caracter unitar. Printr-o astfel de metodã, incompatibilã cu rigorile interpretãrii juridice, concluziile nu pot fi decât parþiale, unilaterale,
alterând sensul real al reglementãrii de ansamblu.
Aceastã lege, între altele, consacrã sau garanteazã: egalitatea de ºanse, indiferent de naþionalitate, în ce priveºte
accesul la toate nivelurile ºi formele de învãþãmânt (art. 5);
dreptul de a învãþa în limba maternã ºi de a fi instruit în
aceastã limbã (art. 8 ºi art. 118); crearea, din raþiuni de ordin
religios sau lingvistic, a unitãþilor ºi instituþiilor de învãþãmânt
la care predarea corespunde alegerii pãrinþilor sau tutorilor
legal instituiþi ai elevilor (art. 12); admiterea la liceu a probei de Limba ºi literatura maternã pentru clasele cu limbi de
predare ale minoritãþilor naþionale, precum ºi pentru susþinerea bacalaureatului, în cazul absolvenþilor acestor clase
(art. 25 ºi art. 26); posibilitatea constituirii de grupe, clase,
secþii sau ºcoli cu predarea în limbile minoritãþilor naþionale
(art. 119); elaborarea, în învãþãmântul primar, a unor programe de învãþãmânt ºi manuale ºcolare în mod special penCURTEA CONSTITUÞIONALÃ,
tru minoritatea respectivã ºi predarea în limba maternã a
þinând seama de cele trei sesizãri, de punctele de vedere Istoriei românilor ºi Geografiei României, precum ºi obligaexprimate de preºedintele Camerei Deputaþilor, de pre- tivitatea reflectãrii istoriei ºi tradiþiilor minoritãþii în programele
ºedintele Senatului ºi de Guvern, de consideraþiile exprimate ºi manualele de Istorie universalã ºi Istoria românilor, iar în
de Ministerul Învãþãmântului, de raportul întocmit de jude- învãþãmântul gimnazial Ñ introducerea, la cerere, a discicãtorul-raportor, de prevederile Legii învãþãmântului, raportate plinei Istoria ºi tradiþiile minoritãþilor naþionale din România
la Constituþia României, precum ºi la pactele ºi convenþiile (art. 120); asigurarea, la cerere, pentru elevii aparþinând minointernaþionale din domeniul învãþãmântului, în temeiul dispo- ritãþilor naþionale din instituþiile de învãþãmânt cu predare în
ziþiilor art. 144 lit. a) din Constituþie ºi ale art. 17 ºi urmã- limba românã, ca disciplinã de studiu, a Limbii ºi literaturii
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respective (art. 121); în învãþãmântul de stat profesional, þie, excludere, limitare sau preferinþãÒ, întemeiatã, între altele,
liceal, tehnic, economic, administrativ, agricol, silvic, agro- pe limbã ºi origine naþionalã.
montan, cât ºi în învãþãmântul postliceal, asigurarea posibiPentru a examina aceastã primã obiecþie de neconstitulitãþii de însuºire a terminologiei de specialitate ºi în limba þionalitate, trebuie mai întâi sã se reþinã Ñ aºa cum se va
maternã (art. 122); posibilitatea constituirii în învãþãmântul uni- proceda ºi în legãturã cu obiecþiile urmãtoare Ñ cã articoversitar de stat a unor grupe ºi secþii cu predarea în limba lele din Legea învãþãmântului nu sunt indicate corect, promaternã, pentru pregãtirea personalului necesar în activita- cedeu nu numai inedit, dar ºi extrem de discutabil, rãmânând
tea didacticã ºi cultural-artisticã (art. 123); asigurarea repre- Curþii Constituþionale ca, prin referire la textul criticat, sã idenzentãrii proporþionale a cadrelor didactice din rândul tifice articolul din lege care face obiectul eventualei neconminoritãþilor în conducerea unitãþilor ºi instituþiilor de învãþã- stituþionalitãþi.
mânt în care existã grupe, clase sau secþii cu predare în
Art. 8 alin. (1) din lege prevede cã ,,în fiecare localitate
limbile minoritãþilor naþionale (art. 126).
se organizeazã ºi funcþioneazã clase cu limba de predare
Aceleaºi constatãri rezultã ºi din examinarea concretã a românãÒ, fãrã sã stabileascã numãrul minim de elevi pentru
fiecãrei obiecþii.
organizarea ºi funcþionarea acestor clase. Art. 158 alin. (1)
În cuprinsul sesizãrilor sunt contestate, sub aspectul con- din lege stabileºte cã, în învãþãmântul preuniversitar, ,,forstituþionalitãþii, prevederile urmãtoarelor articole din Legea maþiunile de studiuÒ, alcãtuite din grupe, clase sau ani de
învãþãmântului: art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 95 alin. (3) studiu, cuprind un anumit numãr minim ºi maxim de elevi.
ºi (4), art. 96 alin. (2) ºi (3), art. 122, art. 123 alin. (1), Astfel, pentru ceea ce intereseazã nemijlocit în contextul
art. 124 alin. (2), art. 126, art. 127, art. 128, art. 163 alin. (1) obiecþiei de neconstituþionalitate, ,,clasa din învãþãmântul priºi art. 171 alin. (1) ºi (3).
mar are în medie 20 de elevi, dar nu mai puþin de 10 ºi
În realitate, corespunzãtor obiecþiilor de neconstituþionali- nu mai mult de 25Ò, ,,clasa din învãþãmântul gimnazial are
tate formulate, urmeazã sã fie examinate prevederile urmã- în medie 25 de elevi, dar nu mai puþin de 10 ºi nu mai
toarelor articole din Legea învãþãmântului: art. 8 alin. (1), mult de 30Ò, în fine, ,,clasa sau anul de studiu din învãþãart. 9 alin. (1), art. 92 alin. (3) ºi (4), art. 93 alin. (2) ºi (3), mântul profesional, liceal ºi postliceal are în medie 25 de
art. 118, art. 119 alin. (1), art. 120 alin. (2), art. 122 alin. (1) elevi, dar nu mai puþin de 15 ºi nu mai mult de 30Ò.
ºi (2), art. 123, art. 124, art. 158 alin. (1) ºi art. 166 alin. (1)
Învãþãmântul primar constituie fundamentul oricãrui sistem
ºi (3).
educativ ºi el este elementul cel mai vizibil al acestui sis1. În sensul sesizãrilor, art. 8 alin. (1), art. 123 alin. (1) tem. De aceea el trebuie sã se caracterizeze prin univerºi art. 158 din Legea învãþãmântului ,,cuprind prevederi prin salitate, gratuitate ºi obligativitate. Aceste valori sunt
care se violeazã principiul egalitãþii între cetãþeniÒ, principiu consacrate în Legea învãþãmântului [art. 5, art. 6, art. 7
consfinþit prin art. 4 alin. (2) ºi art. 16 alin. (1) din Constituþie. alin. (1), art. 15 alin. (1) º.a.]. Numai astfel se poate tinde
Aceasta întrucât, în timp ce art. 163 alin. (1) din Legea Ñ cum proclamã art. 3 alin. (1) din lege Ñ la ,,realizarea
învãþãmântului prevede, ca regulã generalã, un numãr minim idealului educaþional întemeiat pe tradiþiile umaniste, pe valoal elevilor dintr-o clasã din învãþãmântul primar sau gimna- rile democraþiei ºi pe aspiraþiile societãþii româneºtiÒ, ºi
zial, art. 8 alin. (1) din lege, care se referã la organizarea numai astfel Ñ cum spune acelaºi articol Ñ învãþãmântul
ºi funcþionarea claselor cu limba de predare românã, nu mai poate sã contribuie la ,,pãstrarea identitãþii naþionaleÒ.
înscrie aceastã condiþie de ordin numeric. În schimb Ñ spun
Organizarea în fiecare localitate a unor clase cu limba
autorii sesizãrilor Ñ art. 123 alin. (1) din lege prevede cã: de predare românã, aºa cum se prevede în teza a doua a
,,În funcþie de necesitãþile locale se pot organiza, la cerere art. 8 alin. (1) din lege, trebuie consideratã, logic ºi indisoºi în condiþiile legii, grupe, clase, secþii sau ºcoli cu predare lubil, ca mãsurã necesarã pentru a se asigura realizarea efecîn limbile minoritãþilor naþionaleÒ. Aºadar, numãrul minim de tivã a prevederilor aceluiaºi articol, prevederi care alcãtuiesc
elevi constituie o condiþie numai pentru înfiinþarea ºi exis- prima tezã, în sensul cãrora ,,învãþãmântul de toate gradele
tenþa claselor cu predare în limbile minoritãþilor naþionale, nu se desfãºoarã în limba românãÒ. Dar astfel sunt satisfãcute,
ºi pentru învãþãmântul în limba românã. Pe de altã parte, înainte de toate, imperativele ce decurg din principiul conînvãþãmântul în limbile minoritãþilor naþionale mai este con- stituþional consacrat de art. 13 din legea fundamentalã, care
diþionat ºi de alte împrejurãri ºi el este declarat facultativ, proclamã cã, ,,în România, limba oficialã este limba românãÒ,
chiar în cazul îndeplinirii tuturor condiþiilor. Distincþia, spun precum ºi cele ce decurg din dreptul fundamental la învãþãsemnatarii sesizãrilor, ,,este evidentã ºi ea cade sub incidenþa turã, consacrat de art. 32 din Constituþie, care, în alin. (2),
prevederilor art. 1 din Convenþia privind lupta împotriva dis- precizeazã cã ,,învãþãmântul de toate gradele se desfãºoarã
criminãrii în domeniul învãþãmântului, ratificatã de România în limba românãÒ.
prin Decretul nr. 149 din 14 decembrie 1960Ò. În sensul acesÎn fine, presupusa ,,discriminareÒ invocatã de autorii sesiCompression
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lege, alin. (2), se garanteazã ,,dreptul persoanelor aparþinând aceastã restrângereÒ, au fost încãlcate prevederile art. 5
minoritãþilor naþionale de a învãþa limba lor maternã ºi drep- pct. 2 din Pactul internaþional cu privire la drepturile civile
ºi politice, potrivit cãrora ,,nu se poate admite nici o restrictul de a putea fi instruite în aceastã limbãÒ.
Art. 8 din lege are astfel caracterul unei norme-cadru, prin þie sau derogare de la drepturile fundamentale ale omului
prevederile acestui articol asigurându-se dreptul ºi accesul recunoscute sau în vigoareÒ.
la învãþãmânt al tuturor cetãþenilor români, indiferent de naþioInterpretarea datã prevederilor art. 5 pct. 2 din Pactul internalitate.
naþional cu privire la drepturile civile ºi politice, ratificat de
Numãrul mediu, cel minim ºi cel maxim de elevi al for- România prin Decretul nr. 212 din 31 octombrie 1974, nu
maþiunilor de studiu, astfel cum s-a stabilit în art. 158 corespunde sensului real al acestor prevederi. Prin ele nu
alin. (1) din lege, priveºte ,,resursele umaneÒ ale învãþã- se admite ,,nici o restricþie sau derogareÒ de la drepturile funmântului ºi criteriile de stabilire a normelor didactice, neavând damentale ale omului recunoscute sau în vigoare într-un stat,
nici o legãturã cu limba în care se face instruirea elevilor, sub pretextul cã pactul nu recunoaºte acele drepturi sau le
astfel încât reglementarea nu poate fi consideratã ca având recunoaºte într-o mãsurã mai micã. Aºadar, nici un stat, care
un caracter discriminatoriu, în sensul art. 1 din Convenþia a ratificat pactul, nu s-ar putea prevala de lacunele pactuprivind lupta împotriva discriminãrii în domeniul învãþãmân- lui sau de insuficienþa prevederilor lui, în mãsura în care ele
tului. Aceasta rezultã, cu evidenþã, din economia tuturor pre- ar fi reale, pentru a restrânge sau pentru a abandona drepvederilor titlului V din Legea învãþãmântului, intitulat ,,Resurse turi deja recunoscute sau în vigoare în acel stat. Pactul comumaneÒ, între care se aflã ºi prevederile art. 158 alin. (1), plineºte sau suplineºte reglementãrile interne, el nu implicã
cât ºi din alte reglementãri ale acestui titlu. De exemplu, adaptarea acestora la un nivel calitativ inferior. Or, regleart. 153 alin. (2) din lege precizeazã cã norma didacticã mentãrile din Legea învãþãmântului nu numai cã nu restrâng
pentru profilurile cu formaþiuni specifice de instruire, ,,cât ºi sau nu repudiazã dreptul la educaþie, drept proclamat de art.
pentru unitãþi de învãþãmânt din localitãþi izolate sau pentru 13 din Pactul internaþional cu privire la drepturile economice,
clase cu numãr redus de elevi, se reglementeazã de sociale ºi culturale, dar îi asigurã realizarea efectivã la un
nivel calitativ superior celui considerat ca minim, prin ceea
Ministerul ÎnvãþãmântuluiÒ.
Este însã de remarcat flexibilitatea reglementãrilor cuprinse ce se impune statelor-pãrþi de art. 13 pct. 2 din pact: obliîn art. 158 din lege. Dupã ce în alineatul (1) al acestui arti- gativitatea învãþãmântului primar ºi accesibilitatea gratuitã la
col se stabileºte un ,,criteriu numericÒ Ñ de altfel inevitabil acesta, generalizarea învãþãmântului secundar ºi accesibiliÑ pentru constituirea formaþiunilor de studiu, alineatul (2) al tatea la acesta ,,prin toate mijloacele potrivite ºi în special
aceluiaºi articol aduce precizãri atenuatoare ºi indiscutabil prin instaurarea în mod progresiv a gratuitãþii luiÒ, accesibirealiste, spunând cã: ,,Situaþiile speciale privind formaþiunile litatea la învãþãmântul superior ,,în deplinã egalitateÒ, în
de elevi sau preºcolari din grupa mare aflate sub efectivul funcþie de capacitatea fiecãruia, prin toate mijloacele potrivite ºi în special prin introducerea treptatã a gratuitãþii; încuraminim se aprobã de Ministerul ÎnvãþãmântuluiÒ.
Este de ordinul evidenþei cã, în lipsa unui criteriu nume- jarea sau intensificarea, cât mai mult posibil, a educaþiei de
ric de constituire a formaþiunilor de studiu ºi, pe cale de bazã pentru persoanele care au primit instrucþie primarã sau
consecinþã, a posturilor didactice, dispar fundamentul ºi raþiu- care n-au primit-o pânã la capãt, dezvoltarea unei reþele ºconea acestor formaþiuni, nici un alt criteriu, aleatoriu prin natura lare la toate nivelurile, stabilirea unui sistem adecvat de
lui, neputând sã stea la baza constituirii formaþiunilor de burse, ameliorarea condiþiilor materiale ale personalului didactic.
studiu.
Art. 4 din Convenþia privind lupta împotriva discriminãrii
2. Asupra capitolului XII din Legea învãþãmântului, privind
învãþãmântul pentru persoanele aparþinând minoritãþilor naþio- în domeniul învãþãmântului consemneazã angajamentul stanale, semnatarii sesizãrilor fac mai întâi observaþia cã ,,regle- telor ,,sã formuleze, sã dezvolte ºi sã aplice o politicã naþiomentãrile cuprinse în art. 122Ñ130 din lege constituie un nalã menitã sã promoveze, prin metode adaptate
regres vãdit faþã de reglementãrile legale în vigoareÒ, res- circumstanþelor ºi obiceiurilor naþionale, egalitatea de posipectiv cele din Legea nr. 28/1978. În realitate, sunt însã con- bilitãþi ºi de tratament în domeniul învãþãmântuluiÒ. Pentru a
testate reglementãrile de la art. 118Ñ126 din noua lege, care marca direcþiile în care trebuie sã se acþioneze, sunt reluate,
alcãtuiesc cuprinsul capitolului intitulat ,,Învãþãmântul pentru uneori identic, alteori în esenþã, prevederile art. 13 pct. 2
din Pactul internaþional cu privire la drepturile economice,
persoanele aparþinând minoritãþilor naþionaleÒ.
Cât priveºte substanþa obiecþiei, este evident cã o ase- sociale ºi culturale, la care sunt adãugate alte câteva dimenmenea observaþie generalizatoare, referitoare la calitatea siuni: executarea de cãtre toþi a obligaþiei ºcolare prevãzute
reglementãrii, raportatã la circumstanþe istorice ºi la sisteme de lege, asigurarea în toate instituþiile de învãþãmânt public
de valori esenþial diferite, nu poate aparþine domeniului con- de acelaºi grad a unui învãþãmânt de acelaºi nivel ºi conCompression
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predat, asigurarea fãrã discriminare a pregãtirii pentru pro- aduce atingere învãþãrii limbii oficiale ori predãrii în aceastã
limbãÒ.
fesiunea didacticã.
3. Art. 122 din lege ar contraveni prevederilor art. 32 din
Nici una dintre prevederile arãtate nu stipuleazã, nici nu
sugereazã un ,,privilegiu lingvisticÒ, susceptibil de convertire Constituþie, întrucât precizeazã cã persoanele aparþinând
într-un criteriu care sã stea la baza organizãrii ºi funcþionã- minoritãþilor naþionale îºi pot exercita dreptul la învãþãturã ,,în
condiþiile prezentei legiÒ. Or, art. 32 alin. (3) din Constituþie
rii învãþãmântului.
Aceastã constatare este confirmatã ºi de prevederile se referã nu la ,,condiþiiÒ, ci la ,,modalitãþileÒ de exercitare a
art. 14 din Convenþia europeanã a drepturilor omului ºi ale drepturilor. În realitate, nu art. 122, ci art. 118 din lege preart. 2 din Primul protocol adiþional la convenþie, sensul aces- vede cã: ,,Persoanele aparþinând minoritãþilor naþionale au
tor prevederi fiind determinat prin jurisprudenþa Curþii dreptul sã studieze ºi sã se instruiascã în limba maternã la
Europene a Drepturilor Omului. Constatând cã art. 2 din toate nivelurile ºi formele de învãþãmânt, în condiþiile prePrimul protocol consacrã un veritabil drept la instrucþie, zentei legiÒ. Aceastã din urmã locuþiune este consideratã
Curtea Europeanã reþine cã în convenþie nu se specificã neconstituþionalã, prin raportatea ei la art. 32 alin. (3) din
limba în care urmeazã a se realiza învãþãmântul ºi convenþia Constituþie. Distincþia specioasã care s-a fãcut între ,,condinu impune statelor obligaþii determinate în acest sens. þiiÒ ºi ,,modalitãþiÒ nu poate fi reþinutã. Termenul ,,modalitãþiÒ
convenþia are în vedere garantarea pentru persoanele aflate la care se referã art. 32 alin. (3) din Constituþie semnificã
sub jurisdicþia statului a dreptului de a avea acces la mij- ansamblul mijloacelor, procedeelor sau metodelor necesar a
loacele de instruire de care dispune statul. Reglementãrile fi promovate pentru a se asigura realizarea efectivã a drepstatului nu trebuie sã aducã atingere substanþei acestui tului fundamental consacrat de Constituþie, precum ºi condrept. Din fraza a doua a art. 2 din primul protocol, coro- diþiile de exercitare a acestui drept. Unele dintre criteriile
borat cu art. 14 din convenþie, Curtea Europeanã a Drepturilor prevãzute de lege pentru a asigura accesibilitatea la învãþãOmului a dedus cã textele respectivelor articole nu interzic mânt nu pot fi calificate ca ,,modalitãþiÒ, ele fiind ,,condiþiiÒ
orice distincþie de tratament, dar cã egalitatea de tratament (de exemplu, împlinirea vârstei de 7 ani pentru înscrierea copieste violatã, dacã distincþia este lipsitã de justificare obiec- lului în învãþãmântul primar, admiterea elevilor în învãþãmântul
tivã ºi nu este rezonabilã. Existenþa unei asemenea justifi- liceal prin concurs, vârsta maximã de 17 ani pentru înscriecãri trebuie apreciatã în raport cu scopul ºi efectele mãsurii rea la concursul de admitere în învãþãmântul liceal de zi,
luate, din perspectiva principiilor care, în general, prevaleazã absolvirea liceului cu diplomã de bacalaureat pentru a putea
în societãþile democratice. În fine, prin analiza frazei a doua participa la admiterea în învãþãmântul universitar etc.), fãrã
din art. 2 al Primului protocol, Curtea Europeanã a Drepturilor a avea semnificaþia unor restrângeri la exercitarea dreptului.
Omului ajunge la concluzia cã statele nu au obligaþia de a
4. Prevederile art. 123 din lege sunt criticate, sub aspecveni în întâmpinarea unor ,,preferinþe lingvisticeÒ ale pãrinþi- tul constituþionalitãþii, întrucât ,,violeazã art. 32 alin. (3) din
lor în domeniul educaþiei sau al învãþãmântului, o aseme- ConstituþieÒ. În acest sens, se afirmã cã prin prevederile mennea înþelegere echivalând cu o deturnare de la sensul þionate ,,se limiteazã la grupe, clase, secþii sau ºcoli învãþãcomun.
mântul în limbile persoanelor aparþinând minoritãþilor
Raportul rezonabil de proporþionalitate dintre cerere ºi posi- naþionaleÒ. Se pare cã, în realitate, sunt vizate prevederile
bilitãþi, dintre cerere ºi mijloacele întrebuinþate sau dintre mij- art. 119 alin. (1) din lege. Textul atacat a fost însã preluat
loacele întrebuinþate ºi scopul urmãrit constituie, de greºit. Art. 119 alin. (1) prevede urmãtoarele: ,,În funcþie de
asemenea, axa reglementãrilor cuprinse în art. 14 al necesitãþile locale, se pot organiza, la cerere ºi în condiþiile
Convenþiei-cadru pentru protecþia minoritãþilor naþionale. În legii, grupe, clase, secþii sau ºcoli cu predare în limbile minosensul acestor reglementãri, neîndoielnic obligatorii pentru sta- ritãþilor naþionaleÒ. Aceste prevederi ar contraveni, în opinia
tul român, trebuie sã se recunoascã dreptul oricãrei persoane autorilor sesizãrilor, nu numai celor stabilite de art. 32
aparþinând unei minoritãþi naþionale ,,de a învãþa limba sa alin. (3) din Constituþie, dar ºi celor înscrise în art. 1 pct. 1
minoritarãÒ. În ariile ,,locuite tradiþional sau în numãr sub- din Convenþia privind lupta împotriva discriminãrii în domestanþialÒ de persoane aparþinând minoritãþilor naþionale, ,,dacã niul învãþãmântului, ratificatã de România prin Decretul
existã o cerere suficientãÒ, pãrþile la convenþie trebuie sã nr. 149 din 14 decembrie 1960, semnificând o ,,discriminareÒ
depunã ,,eforturi pentru a asigura, în mãsura posibilului ºi în întemeiatã pe ,,limbãÒ ºi pe ,,origine naþionalãÒ. Aceasta, întrucadrul sistemului lor educaþionalÒ, ca persoanele aparþinând cât se exclude ,,posibilitatea înfiinþãrii instituþiilor de învãþãacestor minoritãþi ,,sã beneficieze de posibilitãþi corespunzã- mânt superior (universitar) cu limba de predare în limbile
toare de învãþare a limbii lor minoritare ori de a primi o edu- persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionaleÒ.
În sensul convenþiei, termenul ,,discriminareÒ cuprinde
caþie în aceastã limbãÒ. În orice caz, cum expres precizeazã
art. 14 din Convenþia-cadru pentru protecþia minoritãþilor ,,orice distincþie, excludere, limitare sau preferinþã care are
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de tratament în ceea ce priveºte învãþãmântulÒ. Prevederile þiilor existenteÒ. Considerarea acestor prevederi ca neconstiart. 119 alin. (1) din lege nu numai cã nu pot avea ca rezul- tuþionale este vãdit eronatã, cãci, în sensul art. 84 alin. (1)
tat ,,suprimarea sau alterarea egalitãþii de tratament în ceea din lege, prin ”secþieÒ urmeazã sã se înþeleagã un element
ce priveºte învãþãmântulÒ, ci chiar asigurã o asemenea ega- al structurii facultãþii.
7. Pentru considerente identice cu cele anterioare au fost
litate, din moment ce se prevede expres posibilitatea organizãrii de grupe, clase, secþii sau ºcoli cu predarea în calificate ca neconstituþionale prevederile art. 127 din lege,
limbile minoritãþilor naþionale. Cât priveºte învãþãmântul supe- în realitate fiind însã astfel calificate prevederile art. 123 din
rior, urmeazã a fi observate prevederile art. 118 din lege, lege, spunându-se cã ºi ele ”limiteazã dreptul de instruire în
care recunosc dreptul persoanelor aparþinând minoritãþilor limbile minoritãþilor naþionaleÒ numai la ”pregãtirea personanaþionale ”sã studieze ºi sã se instruiascã în limba maternã lului necesar în activitatea didacticã ºi cultural-artisticãÒ.
la toate nivelurile ºi formele de învãþãmântÒ, prevederile Într-adevãr, potrivit art. 123 din lege: ”În învãþãmântul uniart. 122 alin. (2) din lege, care înlesnesc în învãþãmântul versitar de stat se pot organiza, la cerere ºi în condiþiile premedical universitar, în cadrul secþiilor existente, continuarea zentei legi, grupe ºi secþii cu predarea în limba maternã
pregãtirii de specialitate în limba maternã, prevederile art. 123 pentru pregãtirea personalului necesar în activitatea didacdin lege, care permit, în învãþãmântul universitar de stat, orga- ticã ºi cultural-artisticãÒ.
nizarea de grupe ºi secþii cu predarea în limba maternã, penUrmeazã mai întâi sã se observe cã prevederile acestui
tru pregãtirea personalului necesar în activitatea didacticã ºi articol corespund întocmai celor ale art. 4 lit. d) din Convenþia
privind lupta împotriva discriminãrii în domeniul învãþãmâncultural-artisticã.
Aprecierea acestor prevederi sau a altora, care au ca tului, invocatã în sesizãri pentru a se demonstra neconstiobiect reglementarea dreptului persoanelor aparþinând mino- tuþionalitatea prevederilor arãtate. Convenþia a obligat, între
ritãþilor naþionale de a învãþa în limba lor maternã ºi a drep- altele, statele semnatare ”sã asigure fãrã discriminare pretului de a putea fi instruite în aceastã limbã, trebuie însã sã gãtirea pentru profesiunea didacticãÒ. Mai mult însã, Legea
se facã ºi din perspectiva Convenþiei-cadru pentru protecþia învãþãmântului asigurã pregãtirea personalului necesar ºi
minoritãþilor naþionale, ratificatã de România prin Legea pentru activitatea cultural-artisticã. Þinând seama de natura
nr. 33 din 29 aprilie 1995. Reþin atenþia prevederile art. 14 specificã a acestor activitãþi, posibilitatea de a se crea asedin Convenþia-cadru, care, postulând angajamentul pãrþilor de menea grupe ºi secþii rãspunde unor cerinþe indeniabile.
a recunoaºte ”dreptul oricãrei persoane aparþinând unei Textul nu trebuie însã interpretat parcelar, pentru a deduce
minoritãþi naþionale de a învãþa limba sa minoritarãÒ, preci- astfel ”limitarea dreptului de instruire în limbile minoritãþilor
zeazã totodatã formele, condiþiile ºi limitele realizãrii acestui naþionaleÒ, abstracþie fãcând de faptul cã prin alte prevederi
ale legii sunt deschise aceleaºi posibilitãþi. Organizarea unor
drept, satisfãcute prin prevederile Legii învãþãmântului.
5. Prevederile art. 126 alin. (1) din lege, în realitate însã asemenea grupe ºi secþii ”la cerereÒ este deplin justificatã.
cele ale art. 122 alin. (1), sunt considerate neconstituþionale, Numai astfel constituirea grupelor ºi a secþiilor cu predarea
prin evocarea art. 32 alin. (3) din Constituþie ºi a art. 1 pct. 1 în limba maternã poate corespunde nevoilor reale. Totodatã,
din Convenþia privind lupta împotriva discriminãrii în dome- astfel se dã expresie prevederilor art. 3 pct. 1 din Convenþianiul învãþãmântului, deoarece ele ”exclud instruirea în lim- cadru pentru protecþia minoritãþilor naþionale, potrivit cãrora
bile minoritãþilor naþionale, în cadrul învãþãmântului de stat orice persoanã aparþinând unei minoritãþi naþionale are drepprofesional, liceal-tehnic, economic, administrativ, agricol, sil- tul sã aleagã liber dacã sã fie tratatã sau nu ca atare.
vic, agromontan, cât ºi în învãþãmântul postlicealÒ. Or,
8. Neconstituþionalitatea prevederilor art. 128 din lege, în
dimpotrivã, art. 122 alin. (1) din lege prevede cã, în învãþã- realitate cele ale art. 124, constã, în opinia autorilor sesimântul de stat profesional, liceal, tehnic, economic, admi- zãrilor, în faptul cã astfel ”se îngreuiazã accesul la diferite
nistrativ, agricol, silvic, agromontan, cât ºi în învãþãmântul tipuri ºi grade de învãþãmânt ºi în consecinþã constituie o
postliceal, pregãtirea de specialitate se face în limba românã, discriminare, în sensul art. 1 pct. 1Ñ2 din Convenþia ratifidar ”asigurându-se, în funcþie de posibilitãþi, însuºirea ter- catã prin Decretul nr. 149/1960Ò. Se considerã, de asememinologiei de specialitate ºi în limba maternãÒ. Aceastã din nea, cã prin aceleaºi prevederi ”se mai încalcã ºi
urmã precizare, astfel cum ea a fost circumstanþiatã, este angajamentul asumat prin art. 12 pct. 3 din Convenþia-cadru
neîndoielnic rezonabilã, þinând seama atât de specificul aces- pentru protecþia minoritãþilor naþionaleÒ, convenþie care ”face
tor tipuri de învãþãmânt, cât ºi de diversitatea minoritãþilor parte din categoria actelor normative vizate prin art. 20 din
naþionale din rândul cãrora provin elevii.
ConstituþieÒ.
6. Art. 126 alin. (2) din lege, de fapt art. 122 alin. (2),
Art. 124 din lege prevede urmãtoarele: ”În învãþãmântul
a fost de asemenea considerat neconstituþional prin preve- de toate gradele, concursurile de admitere ºi examenele de
derile sale, întrucât ”limiteazã dreptul de instruire în limbile absolvire se susþin în limba românã. Concursuri de admitere
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la ºcolile, clasele ºi specializãrile la care predarea se face
în limba maternã respectivã, în condiþiile prezentei legiÒ.
Comparând prevederile legii cu obiecþia de neconstituþionalitate, rezultã cã enunþul din sesizãri ignorã faptul cã, în
condiþiile art. 124 din lege, concursurile de admitere ºi examenele de absolvire pot fi susþinute ºi în limba maternã.
Susþinerea însã, ca regulã, a concursurilor de admitere
ºi a examenelor de absolvire în limba românã apare cu totul
justificatã. Potrivit art. 13 din Constituþie, în România, limba
oficialã este limba românã. În sensul art. 14 paragraful 3
din Convenþia-cadru pentru protecþia minoritãþilor naþionale,
mãsurile prevãzute în paragraful 2 al acestui articol se vor
aplica ”fãrã a se aduce atingere învãþãrii limbii oficiale ori
predãrii în aceastã limbãÒ. Regula susþinerii concursurilor de
admitere ºi a examenelor de absolvire în limba românã este
însã în concordanþã ºi cu alte prevederi ale legii, potrivit
cãrora ”Limba ºi literatura românã constituie o probã de
concursÒ [art. 25 alin. (4), art. 26 alin. (1) din lege], dar, mai
înainte de toate, cu prevederile art. 12 alin. (2) din lege,
potrivit cãrora ”organizarea ºi conþinutul învãþãmântului nu pot
fi structurate dupã criterii exclusiviste ºi discriminatorii de ordin
ideologic, politic, religios sau etnicÒ.
Prevederile art. 124 din lege nu afecteazã nici ”principiul
ºanselor egaleÒ, din moment ce pregãtirea în limba românã
este asiguratã tuturor [art. 8 alin. (1) ºi (3) din lege].
9. Art. 124 alin. (2) din lege, în realitate art. 120 alin. (2)
din lege, este considerat neconstituþional, întrucât ”îngrãdeºte
dreptul asigurat prin art. 32 alin. (3) din Constituþie, privind
instruirea în limba maternãÒ. Art. 120 alin. (2) din lege prevede cã, în învãþãmântul gimnazial ºi liceal, Istoria românilor ºi Geografia României se predau ºi se examineazã în
limba românã.
Obiecþia de neconstituþionalitate are la bazã acelaºi viciu
de metodã: textul considerat ca neconstituþional a fost dislocat din sistemul celorlalte reglementãri pe care le cuprinde
art. 120 din lege. S-a ignorat faptul cã acelaºi articol prevede câteva mãsuri complinitoare. Astfel, Limba ºi literatura
românã se predã în învãþãmântul primar ”dupã programe de
învãþãmânt ºi manuale ºcolare elaborate în mod special pentru minoritatea respectivãÒ; în învãþãmântul primar, Istoria
românilor ºi Geografia României se predau în limba maternã;
”în programele ºi manualele de Istorie universalã ºi Istoria
românilor se vor reflecta istoria ºi tradiþiile minoritãþilor
naþionale din RomâniaÒ; ”în învãþãmântul gimnazial se introduce, la cerere, ca disciplinã de studiu, Istoria ºi tradiþiile
minoritãþii naþionale, cu predare în limba maternãÒ.

sens, au fost aduse în atenþie prevederile art. 95 alin. (3),
art. 95 alin. (4) ºi art. 96 alin. (2) din Legea învãþãmântului. Procedându-se la corectarea necesarã, din cauza indicãrii eronate a articolelor în discuþie, urmeazã a fi examinate
prevederile art. 92 alin. (3) ºi (4), precum ºi ale art. 93 alin.
(2) ºi (3) din Legea învãþãmântului.
Art. 32 alin. (6) din Constituþie prevede cã ”autonomia universitarã este garantatãÒ.
Art. 92 alin. (2)Ñ(4) din lege precizeazã domeniile autonomiei universitare ºi conþinutul acesteia. În contextul prevederilor legii sunt stabilite corelaþiile necesare între conþinutul
autonomiei universitare ºi atribuþiile Ministerului Învãþãmântului,
care, astfel cum precizeazã art. 141 alin. (1) din lege, ”conduce sistemul naþional de învãþãmântÒ.
1. Potrivit art. 92 alin. (3) din lege, autonomia universitarã se realizeazã, între altele, prin ”admiterea candidaþilor
la studii, pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul
ÎnvãþãmântuluiÒ, precum ºi prin ”stabilirea, împreunã cu
Ministerul Învãþãmântului ºi cu alte autoritãþi publice, agenþi
economici, organizaþii profesionale ºi patronale recunoscute
la nivel naþional, a domeniilor în care se utilizeazã diplomele
ºi certificatele proprii emiseÒ. Necesitatea stabilirii unor ”criterii generale pentru admiterea candidaþilor la studiiÒ decurge
logic din apartenenþa tuturor unitãþilor ºi instituþiilor de învãþãmânt la un ”sistem naþional de învãþãmântÒ [art. 15 alin. (1)
din lege], precum ºi din finalitatea comunã întregului sistem
de învãþãmânt (art. 4 din lege). În fine, prevederile în discuþie din cuprinsul art. 92 alin. (2) trebuie corelate cu cele
ale art. 1 din lege, care consacrã ”principiile învãþãmântului
democraticÒ ºi ”drepturi egale de acces la toate nivelurile ºi
formele de învãþãmântÒ pentru toþi cetãþenii. Având ca prim
termen de referinþã prevederile art. 16 din Constituþie, care
consacrã egalitatea în drepturi, ”fãrã privilegii ºi fãrã discriminãriÒ, criteriile generale pentru admiterea candidaþilor la studii nu pot fi decât unitare, aceleaºi la toate unitãþile de
învãþãmânt ºi pentru toþi candidaþii.
Stabilirea unor criterii diferite, la unele unitãþi de învãþãmânt sau pentru unii dintre candidaþi, ar contraveni nu
numai principiului constituþional al egalitãþii în drepturi, dar
ºi unora dintre prevederile Convenþiei privind lupta împotriva
discriminãrii în domeniul învãþãmântului, având ca rezultat ”alterarea egalitãþii de tratament în ceea ce priveºte învãþãmântulÒ (art. 1 pct. 1 din Convenþie), alterarea ”egalitãþii de
posibilitãþi ºi de tratament în domeniul învãþãmântuluiÒ (art. 4
din convenþie).
Autonomia universitarã nu se poate situa în afara unui
asemenea sistem de exigenþe.
II. Cu privire la neconstituþionalitatea unor prevederi
Stabilirea, împreunã cu Ministerul Învãþãmântului ºi cu alte
prin care se reglementeazã autonomia universitarã
autoritãþi, agenþi sau organizaþii, a ”domeniilor în care se utiUnele prevederi ale Secþiunii a 7-a din lege, privind lizeazã diplomele ºi certificatele proprii emise de instituþiile
”Autonomia universitarãÒ, s-au considerat a nu fi ”în concor- de învãþãmânt superiorÒ corespunde unor cerinþe de ordinul
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certificatelor, sprijinirea titularilor de diplome ºi certificate, în supune posibilitatea luãrii mãsurilor corespunzãtoare ºi legale
opþiunea acestora, la încheierea unor contracte de muncã, faþã de persoanele vinovate. Dar posibilitatea suspendãrii din
asigurarea concordanþei dintre specialitatea absolvenþilor ºi funcþie a rectorului nu poate fi consideratã ca prerogativã de
domeniile de activitate economico-socialã.
naturã ”sã ºtirbeascã autonomia universitarãÒ, întrucât cel sus2. Conform art. 92 alin. (4) din lege, ”În plan financiar, pendat se poate adresa instanþei judecãtoreºti, iar, în senautonomia universitarã se realizeazã ca drept de gestionare, sul art. 93 alin. (2) din lege, rectorul poate fi revocat din
potrivit legii ºi rãspunderii personale, a fondurilor alocate de funcþie numai de cãtre senatul universitãþii, prin aceeaºi prola buget sau provenite din alte surse, inclusiv a veniturilor cedurã folositã la numire.
realizate din taxele în valutã de la studenþi ºi cursanþi strãIII. Cu privire la neconstituþionalitatea unor prevederi
ini, potrivit criteriilor stabilite de comun acord cu Ministerul
prin care se reglementeazã baza materialã
ÎnvãþãmântuluiÒ.
a învãþãmântului
Textul este în concordanþã cu prevederile titlului VI din
1. Sunt considerate neconstituþionale prevederile art. 171
lege, din reglementarea cãruia rezultã conjugarea principiului sistemului unitar de finanþare, de la bugetul de stat, a alin. (1) din lege, care ”violeazã art. 41 ºi 135 din Constituþie,
unitãþilor de învãþãmânt, cu principiul descentralizãrii gestio- atunci când prevãd cã baza materialã a învãþãmântului de
stat constã din întreg activul patrimonial al Ministerului
nãrii fondurilor alocate.
Criteriile unitare de stabilire a taxelor în valutã de la stu- Învãþãmântului, al instituþiilor ºi unitãþilor de învãþãmânt ºi de
denþi ºi cursanþi strãini previn, ºi sub acest aspect, orice cercetare ºtiinþificã din sistemul de învãþãmânt existent la data
intrãrii în vigoare a legiiÒ.
mãsurã discriminatorie între aceºtia.
De fapt, sunt reproduse astfel, parþial, prevederile art. 166
Drepturile comunitãþii universitare n-au fost însã nesocotite, din moment ce criteriile despre care se face vorbire la alin. (1) din lege ºi acestea urmeazã sã fie verificate sub
art. 92 alin. (4) din lege se stabilesc ”de comun acord cu aspectul constituþionalitãþii.
”Legea Ñ se spune în motivarea obiecþiei de neconstiMinisterul ÎnvãþãmântuluiÒ. Or, ”acordulÒ are ca rezultat emiterea unui act juridic complex, care are la bazã egalitatea tuþionalitate Ñ nu face nici o diferenþiere sub aspectul asigurãrii bazei materiale, deºi provenienþa spaþiilor pentru
ºi concordanþa mai multor manifestãri de voinþã.
3. Astfel cum precizeazã art. 93 alin. (2) din lege, rec- procesul de învãþãmânt, bibliotecilor, staþiunilor didactice ºi
torul se alege de cãtre senat ºi se confirmã prin ordin al de cercetare, atelierelor ºcolare, fermele didactice, grãdiniministrului învãþãmântului. Prevederile acestea au fost con- lor botanice, terenurilor agricole, cãminelor, internatelor etc.
siderate neconstituþionale, întrucât ”se ºtirbeºte autonomia uni- trebuia sã fi antrenat tratament legislativ diferenþiat, din
versitarãÒ. Este însã procedura îndeobºte admisã, care moment ce Constituþia garanteazã dreptul de proprietate ºi
rezultã ºi din celelalte prevederi ale art. 93 alin. (2), de vali- creanþele asupra statuluiÒ. Multe din bunurile care în prezent
dare a alegerilor de cãtre un organ ierarhic superior sau de aparþin bazei materiale a învãþãmântului de stat Ñ se aratã
un organ anume constituit în acest scop. Confirmarea este în continuare Ñ ”au fost luate de statul comunist prin desnecesarã nu numai pentru verificarea respectãrii proceduri- fiinþarea învãþãmântului particular ºi a celui confesionalÒ, aºa
lor democratice de alegere, instituite prin art. 93 alin. (1) din încât ”prin reînfiinþarea acestor forme de învãþãmânt era de
lege, dar ºi pentru verificarea îndeplinirii condiþiilor pentru ale- aºteptat sã se facã ºi retrocedarea drepturilor cotropiteÒ. Dar,
gere: persoana sã facã parte dintre membrii comunitãþii uni- în locul restituirii bunurilor cãtre adevãraþii proprietari, ”prin
versitare ºi sã nu ocupe funcþia de rector mai mult de douã dispoziþia luatã s-a fãcut o nouã naþionalizare, mãsurã care
este vãdit neconstituþionalãÒ.
mandate succesive.
Într-adevãr, art. 41 alin. (1) din Constituþie garanteazã
4. Potrivit art. 93 alin. (3) din lege, ministrul învãþãmântului poate suspenda din funcþie, din motive justificate, pe dreptul de proprietate, precum ºi creanþele asupra statului.
rectorul instituþiei de învãþãmânt superior, de stat sau parti- Astfel cum constant a decis Curtea Constituþionalã (de exemcular, acreditate. Prevederile art. 93 alin. (3) din lege au fost plu, prin Decizia nr. 4 din 3 iulie 1992, Decizia nr. 3 din
considerate neconstituþionale, pentru cã ºi ele ”constituie ºtir- 2 februarie 1993, Decizia nr. 23 din 27 aprilie 1993, Decizia
biri ale autonomiei universitareÒ, mai ales cã ”sunt concepute nr. 127 din 16 noiembrie 1994, Decizia nr. 134 din 6 decematât pentru învãþãmântul universitar de stat, cât ºi pentru cel brie 1994), în conformitate cu regimul constituþional al dreptului de proprietate instituit prin Constituþie, naþionalizarea este
particularÒ.
Dintr-un început, obiecþiunea ignorã faptul cã sistemul o mãsurã neconstituþionalã. Dar supremaþia dispoziþiilor connaþional de învãþãmânt cuprinde, potrivit art. 15 alin. (2) din stituþionale, prevãzutã de art. 51 din Constituþie, se aplicã
lege, ºi unitãþile ºi instituþiile de învãþãmânt particulare, pre- exclusiv legilor ºi altor reglementãri în vigoare sub imperiul
cum ºi faptul cã exercitarea de cãtre Ministerul Învãþãmântului Constituþiei actuale. Pe baza acestui criteriu, nu se poate
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actuale a unor reguli instituite de aceastã Constituþie. Prin
aplicarea criteriului ierarhic al supremaþiei Constituþiei faþã de
o lege anterioarã ar însemna sã se confere regimului constituþional actual un efect retroactiv, cu încãlcarea principiului neretroactivitãþii legilor, prevãzut de art. 15 alin. (2) din
Constituþie.
În considerarea supremaþiei Constituþiei ºi a principiului
neretroactivitãþii, o lege poate fi apreciatã numai în funcþie
de regimul constituþional sub imperiul cãruia ea a fost adoptatã, inclusiv în ce priveºte posibilitatea controlului constituþionalitãþii ei.
2. S-a considerat, de asemenea, cã baza materialã la care
se referã art. 171 alin. (3) din lege, în realitate art. 166
alin. (3) din lege, ”realizatã din fondurile instituþiilor ºi întreprinderilor de statÒ, ar fi trebuit ”sã se atribuie acestor instituþii sau societãþi comerciale ºi sã nu se reintegreze în
patrimoniul Ministerului ÎnvãþãmântuluiÒ.
Faþã de aceastã obiecþie de neconstituþionalitate, sunt reiterabile unele dintre considerentele arãtate în legãturã cu
regimul juridic al proprietãþii ºi consecinþele ce decurg din
conflictul intertemporal dintre legi.
Dar, astfel cum a fost formulatã obiecþia, ea evocã nu o
problemã de neconstituþionalitate, ci una de oportunitate
legislativã, a cãrei apreciere nu aparþine competenþei Curþii
Constituþionale.

Drepturilor Omului, în pacte ºi în convenþii internaþionale, care
sunt direct incidente. Astfel, potrivit art. 32 alin. (7), teza finalã
din Constituþie, ,,în ºcolile de stat, învãþãmântul religios este
organizat ºi garantat prin legeÒ; potrivit art. 29 alin. (1), teza
finalã din Constituþie, ,,nimeni nu poate fi constrâns sã adopte
o opinie ori sã adere la o credinþã religioasã, contrare convingerilor saleÒ; potrivit art. 29 alin. (6) din Constituþie, ,,pãrinþii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor
convingeri, educaþia copiilor minori a cãror rãspundere le
revineÒ. În sensul art. 18 din Declaraþia Universalã a
Drepturilor Omului, orice om are dreptul la libertatea gândirii, de conºtiinþã ºi religie, acest drept incluzând libertatea
de a-ºi schimba religia sau convingerea, precum ºi libertatea de a-ºi manifesta religia sau convingerea ºi prin învãþãturã; art. 18 alin. (1) din Pactul internaþional cu privire la
drepturile civile ºi politice cuprinde o reglementare identicã,
dar, în alin. 2, se mai adaugã cã ,,nimeni nu va fi supus
vreunei constrângeri putând aduce atingere libertãþii sale de
a avea sau de a adopta o religie sau o convingere la alegerea saÒ; prin art. 13 pct. 3 din Pactul internaþional cu privire la drepturile economice, sociale ºi culturale, statele-pãrþi
la acest pact s-au angajat sã respecte libertatea pãrinþilor
ºi, atunci când este cazul, a tutorilor legali, de ”a asigura
educaþia religioasã ºi moralã a copiilor lor în conformitate
cu propriile lor convingeriÒ; art. 9 din Convenþia Europeanã
a Drepturilor Omului cuprinde o reglementare similarã cu cea
IV. Cu privire la neconstituþionalitatea prevederilor art. 9
din art. 18 al Declaraþiei Universale a Drepturilor Omului ºi
alin. (1) din Legea învãþãmântului
cu cea din art. 18 alin. (1) al Pactului internaþional cu privire
Art. 9 alin. (1) din lege prevede urmãtoarele: ”Planurile
la drepturile civile ºi politice.
învãþãmântului primar, gimnazial, liceal ºi profesional includ
În esenþã, toate aceste prevederi din Declaraþia Universalã
religia ca disciplinã ºcolarã. În învãþãmântul primar religia este
a Drepturilor Omului din pacte ºi convenþii internaþionale sunt
disciplinã obligatorie, în învãþãmântul gimnazial este opþioreluate de art. 29 alin. (1) ºi alin. (6) din Constituþia
nalã, iar în învãþãmântul liceal ºi profesional este facultativã.
României.
Elevul, cu acordul pãrintelui sau tutorelui legal instituit, alege
Aºa fiind, prevederile art. 9 alin. (1) din Legea învãþãpentru studiu religia ºi confesiuneaÒ.
mântului
nu pot fi interpretate decât în strictã conformitate
Obiecþia de necostituþionalitate priveºte numai cea de-a
doua tezã din cuprinsul art. 9 alin. (1), anume faptul cã în cu cele ale art. 29 din Constituþie, în sensul cãrora ,,nimeni
învãþãmântul primar ”religia este disciplinã obligatorieÒ. Prin nu poate fi constrâns sã adopte o opinie ori sã adere la o
aceasta Ñ se aratã în sesizare Ñ sunt încãlcate: a) pre- credinþã religioasã contrare convingerilor saleÒ ºi ,,pãrinþii sau
vederile art. 1 alin. (3) din Constituþie referitoare la princi- tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri,
piul ”liberei dezvoltãri a personalitãþii umaneÒ; b) prevederile educaþia copiilor minori a cãror rãspundere le revineÒ. O altã
art. 26 alin. (2) din Constituþie, care consacrã ”dreptul per- interpretare ar fi vãdit neconstituþionalã.
Art. 9 alin. (1), teza finalã din Legea învãþãmântului, persoanei fizice de a dispune de ea însãºiÒ; c) prevederile art. 29
mite
însã o interpretare conformã prevederilor constituþionale:
alin. (1) ºi (2) din Constituþie, ”care se referã la libertatea
de conºtiinþãÒ; d) prevederile art. 45 alin. (5) din Constituþie, ,,Elevul, cu acordul pãrintelui sau tutorelui legal instituit,
,,care se referã la obligaþia autoritãþilor publice de a contri- alege pentru studiu religia ºi confesiuneaÒ. Dreptul de ”a
bui la asigurarea condiþiilor pentru participarea liberã a tine- alegeÒ semnificã ºi posibilitatea de a nu avea nici o opþiune
rilor la viaþa politicã, socialã, economicã, culturalã ºi sportivã religioasã. Iar ,,alegereaÒ, cu ,,acordul pãrintelui sau al tutorelui legal instituitÒ, asigurã dreptul reprezentanþilor legali ai
a þãriiÒ.
Prevederile contestate sub aspectul constituþionalitãþii copilului de a decide, potrivit propriilor convingeri, în legãurmeazã a fi examinate prin prisma câtorva norme cuprinse turã cu educaþia copiilor minori, ca expresie a autoritãþii
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Introducerea în învãþãmântul primar a religiei, ca ,,disciplinã obligatorieÒ, nu înseamnã obligativitatea religiei pentru
elevi, nesocotindu-se dreptul pãrintelui sau al tutorelui de a
asigura educaþia copiilor minori potrivit propriilor convingeri.
Prin coroborarea tezei a doua cu cea finalã din structura
art. 9 alin. (1) rezultã cã ,,obligativitateaÒ priveºte includerea
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religiei ca disciplinã în planurile de învãþãmânt, religia ºi confesiunea rãmânând sã fie alese sau nu.
Prevederile art. 9 alin. (1) din Legea învãþãmântului sunt
deci constituþionale, sub rezerva respectãrii dispoziþiilor art. 29
alin. (1) ºi alin. (6) din Constituþie.

Având în vedere considerentele expuse, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (2), art. 16 alin. (1),
art. 20, art. 26 alin. (2), art. 29 alin. (1), (2) ºi (6), art. 32 alin. (2), (3) ºi (6), art. 41, art. 45 alin. (5) ºi art. 135 din
Constituþie, precum ºi ale prevederilor art. 144, lit. a) din Constituþie ºi ale art. 20 alin. (2) ºi (3) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

În numele legii
DECIDE:

1. Prevederile art. 8 alin. (1), art. 92 alin. (3) ºi (4), art. 93 alin. (2) ºi (3), art. 118, art. 119 alin. (1), art. 120
alin. (2), art. 122 alin. (1) ºi (2), art. 123, art. 124, art. 158 alin. (1) ºi art. 166 alin. (1) ºi (3) din Legea învãþãmântului
sunt constituþionale.
2. Prevederile art. 9 alin. (1) din Legea învãþãmântului sunt constituþionale numai dacã se respectã, conform
art. 29 alin. (1) ºi (6) din Constituþie, dreptul pãrinþilor sau tutorilor de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaþia
copiilor minori a cãror rãspundere le revine.
3. Decizia se comunicã Preºedintelui României ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Deliberarea a avut loc la data de 18 iulie 1995 ºi la ea au participat: Ioan Muraru, preºedinte, Costicã Bulai,
Mihai Constantinescu, Ioan Deleanu, Antonie Iorgovan, Lucian Stângu ºi Victor Dan Zlãtescu, judecãtori.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent
Gabriela Dragomirescu

Bucureºti, 18 iulie 1995.
Nr. 72.
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ÎN ATENÞIA CELOR INTERESAÞI: ABONAÞI ªI ALÞI CITITORI!
Prin Hotãrârea Guvernului nr. 358/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 1 iulie 1991, republicatã
în Monitorul Oficial nr. 95 din 13 aprilie 1994, a fost înfiinþatã Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, sub autoritatea Camerei Deputaþilor,
care are obligaþia publicãrii în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor atrãgând inexistenþa acestora.
Pentru a cunoaºte legislaþia ce a fost adoptatã dupã Revoluþia din Decembrie 1989, pentru a fi informaþi cu privire la
dezbaterile parlamentare, pentru a putea contacta partenerul de afaceri pe care îl doriþi, pentru efectuarea formalitãþilor de publicitate
prevãzute de lege, Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, prin Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, invitã
societãþile comerciale, întreprinzãtorii particulari din þarã ºi din strãinãtate, precum ºi pe toþi cei interesaþi, sã se adreseze în acest
scop zilnic între orele 8,00Ð15,00, iar vinerea, între orele 8,00Ð13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia din Str. Blanduziei
nr. 1, sectorul 2.
Aducem, pe aceastã cale, la cunoºtinþã cã, începând cu data de 1 ianuarie 1995, preþurile practicate de regie pentru
publicaþiile sale, la care puteþi face abonamente la oficiile poºtale sau la filialele ”RodipetÒ, sunt urmãtoarele:
Valoarea abonamentului contractat
pentru trim. IV/1995 în cursul anului
Ñ lei Ñ
Trim. IV
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea I, românã
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea I, maghiarã
(ROMçNIA HIVATALOS K…ZL…NYE)
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a II-a
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a III-a
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a IV-a
¥ COLECÞIA LEGISLAÞIA ROMÂNIEI
¥ COLECÞIA DE HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ªI ALTE ACTE NORMATIVE

16.770
27.600
51.840
9.600
86.400
8.000
17.980

Tarifele aplicate pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în ”Monitorul OficialÒ, de la data de 1 ianuarie 1995, sunt
urmãtoarele:
Tarif pentru 1995
Ñ lei Ñ
1. MONITORUL OFICIAL, Partea a III-a
Ñ pierderi de acte, de sigilii, ºtampile,
schimbãri de nume, citaþii emise de
instanþele judecãtoreºti ºi notariatele
de stat
Ñ acte procedurale ale instanþelor
judecãtoreºti a cãror publicare este
prevãzutã de lege
Ñ extras-cerere pentru dobândirea sau renunþarea la cetãþenia românã
Ñ concursuri de ocupare de posturi didactice
în învãþãmântul superior
Ñ anunþ privind examenul de capacitate pentru
magistraþi
2. MONITORUL OFICIAL, Partea a IV-a
Ñ publicarea sentinþelor judecãtoreºti privind
înfiinþarea societãþilor comerciale
Ñ bilanþuri ºi conturi de profit ºi pierderi
Ñ modificãri de capital social, în temeiul H.G. nr. 26/1992
Ñ lista activelor scoase la licitaþie sau a societãþilor comerciale propuse pentru privatizare
Ñ acte adiþionale, precum ºi alte publicaþii ale
agenþilor economici, sub formã de text, a
cãror publicare este prevãzutã de lege (somaþii,
convocãri, procese-verbale ale adunãrilor
generale, prospecte de emisiune, contracte
de societate etc.)
Ñ publicaþii cu prezentare tabelarã

per anunþ

5.000

per anunþ

7.000

per anunþ

12.000

per cuvânt

100

per cuvânt

100

per anunþ
per anunþ
per anunþ

55.000
30.000
6.000

per poziþie

15.000

per paginã
manuscris
per rând
coloanã

39.000

1.900
Ñ anunþ pentru licitaþie în vederea acordãrii
unei concesiuni aprobate de Guvern
per anunþ
9.000
Plata publicaþiilor cuprinse în Partea a III-a ºi Partea a IV-a se va face prin mandat poºtal pe adresa: Regia Autonomã
”Monitorul OficialÒ, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti, cont de decontare 30.98.12.301 B.C.R.Ñ
S.M.B. sau, dupã caz, cu dispoziþie sau ordin de platã.
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Tipografia ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Str. Jiului nr. 163, sectorul 1, telefon 668.55.58.
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 167/1995
conþine 32 de pagini.
Preþul 384 lei Purposes
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