CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniul educaţiei

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Art. I. – Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. Alineatul (3) al articolului 19 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în funcţie de
necesităţile locale, se organizează, la cererea părinţilor sau tutorilor
legali, cu avizul ministrului educaţiei naţionale şi în condiţiile legii,
grupe, clase sau unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate
juridică.”
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2. Alineatul (1) al articolului 99 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 99. – (1) Unităţile conexe ale Ministerului Educaţiei
Naţionale sunt: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, casele corpului
didactic, centrele de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale,
Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată, Unitatea pentru Finanţarea
Învăţământului Preuniversitar, palatele şi cluburile copiilor.”
3. După alineatul (9) al articolului 99 se introduce un nou
alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
„(10) Centrele de formare continuă în limbile minorităţilor
naţionale se organizează, cu personalitate juridică, în subordinea
Ministerului Educaţiei Naţionale. Atribuţiile, structura, organizarea şi
funcţionarea se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”
Art. II. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005
privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se
completează după cum urmează:
- După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321,
cu următorul cuprins:
„Art. 321. – Pentru unităţile de învăţământ cu personalitate
juridică care au luat fiinţă în urma divizării sau fuziunii, drepturile şi
obligaţiile, inclusiv cele referitoare la autorizaţiile de funcţionare
provizorie/acreditare se transferă către unităţile/unitatea cu personalitate
juridică rezultată.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor
în şedinţa din 18 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1)
din Constituţia României, republicată.
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