
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 128 din 23 septembrie 2022 pentru modificarea

și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 26 septembrie

2022, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul unic, înaintea punctului 1 se introduce un

nou punct, cu următorul cuprins:

„— La articolul 27, alineatul (13) se modifică și va avea
următorul cuprins:

«(1

3

) În cazul în care autoritățile administrației publice locale

nu solicită arondarea, creșele de stat devin unități de învățământ

cu personalitate juridică, autoritățile locale având calitatea de

persoană juridică fondatoare, finanțarea fiind asigurată în

conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), cu obligația de a

asigura serviciile prevăzute la alin. (1

1

). Autoritățile administrației

publice locale pot contribui la finanțarea acestora, în limita

bugetului aprobat. În această situație, inspectoratele școlare

județene/al municipiului București asigură coordonarea

metodologică a respectivelor creșe.»”

2. La articolul unic, după punctul 1 se introduc patru noi

puncte, pct. 1

1

—1

4

, cu următorul cuprins:

„11. La articolul 27, alineatele (4) și (41) se abrogă.
12. La articolul 90, după alineatul (3) se introduce un nou

alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:
«(3

1

) Pentru posturile didactice/catedrele vacante și

rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar cu

personalitate juridică care școlarizează exclusiv în învățământ

profesional și tehnic și au o pondere majoritară a învățământului

dual, candidaturile vor fi însoțite de avizul consiliului de

administrație al unității de învățământ.»

13. La articolul 96 alineatul (2), litera e) se modifică și va
avea următorul cuprins:

«e) prin excepție de la prevederile lit. a), b) și c), în unitățile de

învățământ care organizează exclusiv învățământ profesional și

tehnic, componența consiliului de administrație asigură

reprezentarea în număr egal a membrilor din partea operatorilor

economici, asociațiilor profesionale partenere, consorțiilor

partenere, respectiv a membrilor din partea cadrelor didactice,

alături de primar sau un reprezentant al acestuia, un reprezentant

al consiliului local și un reprezentant al părinților. În cazul în care

sunt mai mulți operatori economici parteneri, aceștia vor desemna

reprezentanții în consiliul de administrație al unității de învățământ

sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze

reprezentanții pe locurile care le sunt alocate.»

14. După articolul 962 se introduce un nou articol, art. 963,
cu următorul cuprins:

«Art. 96

3

. — Unitățile de învățământ preuniversitar cu

personalitate juridică care școlarizează exclusiv în învățământ

profesional și tehnic cu o pondere majoritară a învățământului dual

sunt conduse de un director, iar activitatea acestuia este

monitorizată de un consiliu de administrație. Directorul unității de

învățământ este membru de drept al consiliului de administrație din

cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ

respectivă. Președintele consiliului de administrație este ales dintre

membrii consiliului de administrație cu majoritate simplă a voturilor.»”

3. La articolul unic punctul 3, alineatul (1) al articolului 129

se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 129. — (1) Instituțiile de învățământ superior pot înființa,

singure sau prin asociere, societăți comerciale, fundații,

asociații, unități de învățământ preuniversitar, consorții pentru

învățământ dual, cu aprobarea senatului universitar, conform

prevederilor legale. Condiția ca acestea să se înființeze este

aceea ca ele să contribuie la creșterea performanțelor instituției

și să nu influențeze negativ în niciun fel activitățile de

învățământ, cercetare și consultanță.”

4. La articolul unic punctul 4, alineatul (2

2

) al articolului 129

se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2

2

) La organizarea formei de învățământ superior dual pot

contribui și autoritățile administrației publice locale, unitățile de

învățământ preuniversitar, structurile asociative interesate,

respectiv camere de comerț și asociații patronale de ramură,

precum și partenerii relevanți la nivel național sau internațional.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din
Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ION-MARCEL CIOLACU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

București, 19 decembrie 2022.

Nr. 364.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2022 pentru modificarea 

și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege.



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. — În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României,

republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în

vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de a

doua sesiuni ordinare a anului 2022, și până la reluarea

lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2023,

să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor

organice, după cum urmează:

I. Finanțe și economie:

1. modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul

de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

3. modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de

reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare

prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare

și Administrarea Participațiilor Statului, aprobată cu completări

prin Legea nr. 360/2004, cu modificările și completările

ulterioare, precum și modificarea art. II alin. (3) din Legea

nr. 113/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și

funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară;

4. modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru

finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent,

a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului

comunist în România, cu modificările și completările ulterioare,

și a Legii nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea

și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în

temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații

cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului

bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria,

semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii

nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații

cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora,

sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de

Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării

Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate,

semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor

acte normative, cu modificările ulterioare;

5. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu

modificările și completările ulterioare;

6. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și

funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2013, cu

modificările și completările ulterioare;

7. măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.020

al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019

privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de

modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE)

nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011;

8. aprobarea plății cotizației anuale de participare a României

în calitate de membru al Asociației Europene privind Cardul

pentru Tineret (EYCA) și completarea anexei nr. 1 la Ordonanța

Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la

organizațiile internaționale interguvernamentale la care

România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu

modificările și completările ulterioare;
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 128/2022 pentru modificarea 

și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență

a Guvernului nr. 128/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației

naționale nr. 1/2011 și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial

al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS 

București, 19 decembrie 2022.

Nr. 1.684.

�


