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L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului 
şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute 
în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada  
1 ianuarie – 31 decembrie 2013 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

Articol unic.  – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul 
învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor 
prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada  
1 ianuarie – 31 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 864 din 19 decembrie 2012, cu următoarele 
modificări şi completări: 

 
1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc trei puncte 

noi, cu următorul cuprins: 
„– Litera c) a alineatului (1) al articolului 23 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 
«c) învăţământul secundar, care cuprinde: 

(i) învăţământul secundar inferior sau gimnazial, care 
cuprinde clasele V-VIII; 
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(ii) învăţământul secundar superior sau liceal, care cuprinde 
clasele de liceu IX – XII, cu următoarele filiere: teoretică, vocaţională şi 
tehnologică;» 

 
– Alineatul  (1)  al articolului  24 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
«Art. 24. – (1) Învăţământul general obligatoriu este format din 

învăţământul primar, învăţământul secundar inferior şi clasele a IX-a şi a 
X-a din învăţământul secundar superior sau liceal.» 

 
– Alineatul (3) al articolului 31 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
«(3) Durata studiilor în învăţământul liceal – forma de 

învăţământ cu frecvenţă – este de 4 ani pentru filiera teoretică, de 4 sau 
de 5 ani pentru filiera vocaţională şi de 5 ani pentru filiera tehnologică, 
în conformitate cu planurile-cadru aprobate de Ministerul Educaţiei 
Naţionale. Pentru unele forme de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă 
redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un an.»” 

 
2. La articolul I, după punctul 1 se introduc patru puncte 

noi, pct. 11-14, cu următorul cuprins: 
„11. Alineatul (5) al articolului 74  se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
«(5) La finalul clasei a VIII-a, în baza unei metodologii 

elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale se realizează  evaluarea 
naţională obligatorie a tuturor elevilor. Rezultatele evaluării se exprimă 
printr-un punctaj, similar testelor internaţionale. Evaluarea se realizează 
prin următoarele probe: 

a) o probă scrisă la limba şi literatura română; 
b) o probă scrisă la limba maternă, alta decât limba română; 
c) o probă scrisă la matematică; 
d) o probă la o limbă de circulaţie internaţională, susţinută în 

timpul anului; 
e) o probă practică de utilizare a calculatorului, susţinută în 

timpul anului.» 
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12. Alineatul (2) al articolului 75 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

«(2) Continuarea studiilor din învăţământul gimnazial în 
învăţământul liceal este asigurată pe baza unui proces de consiliere şi de 
orientare şcolară şi profesională. Numărul de locuri alocate clasei a IX-a 
este cel puţin egal cu cel al absolvenţilor clasei a VIII-a.» 

 
13. Litera b) a alineatului  (2) al articolului 76  se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 
«b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât 

numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se face 
luând în calcul în proporţie de 70% portofoliul educaţional al elevului, 
media de absolvire a învăţământului obligatoriu, precum şi media la 
probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a şi în 
proporţie de 30% nota obţinută la proba de admitere stabilită de unitatea 
de învăţământ.» 

 
14. Alineatul (4) al articolului 76 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
«(4) Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii 

în clasa a IX-a este elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi este 
dată publicităţii, pentru fiecare generaţie, cel mai târziu la începutul 
clasei a VII-a. Unităţile de învăţământ au obligaţia de a anunţa public 
disciplina sau disciplinele la care se susţine proba de admitere, 
programele, procedurile de organizare a acesteia, precum şi modul de 
utilizare a portofoliului educaţional, până, cel mai târziu, la începutul 
clasei a VII-a. Proba suplimentară de admitere se va susţine la cel mult 
două discipline.»” 

 
3. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 85 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Statul subvenţionează toate costurile aferente frecventării 

liceului pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri 
socioeconomice dezavantajate, precum şi pentru cei care frecventează 
şcolile profesionale. Modalitatea de subvenţionare şi criteriile de 
acordare a subvenţiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de 
Ministerul Educaţiei Naţionale.” 
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4. La articolul I, după punctul 2 se introduc trei puncte noi, 
pct. 21-23, cu următorul cuprins: 

„21. Alineatul (2) al articolului 96 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

«(2) Consiliul de administraţie al unităţilor din învăţământul de 
stat este constituit din 7, 9 sau 13 membri, după cum urmează: 

a) directorul unităţii de învăţământ, membru de drept; 
b) dintre membrii consiliului de administraţie, alţii decât 

directorul,  50% sunt cadre didactice alese de către personalul didactic al 
unităţii de învăţământ şi 50% sunt reprezentanţi ai părinţilor, ai 
autorităţilor administraţiei publice locale şi ai operatorilor economici, 
după caz. Reprezentanţii părinţilor sunt aleşi de către consiliul 
reprezentativ al părinţilor, iar reprezentanţii consiliului local/judeţean 
sunt desemnaţi de către acesta, de regulă, din rândul consilierilor 
locali/judeţeni. Reprezentantul primarului/preşedintelui consiliului 
judeţean este desemnat de către acesta.» 

 
22. După alineatul (2) al articolului 96 se introduc şapte noi 

alineate, alineatele (21) – (27), cu următorul cuprins: 
«(21) În cazul în care consiliul de administraţie este constituit 

din 7 membri, aceştia sunt: directorul, 3 cadre didactice, un reprezentant 
al primarului, un reprezentant al consiliului local şi un reprezentant al 
părinţilor. 

(22) În cazul în care consiliul de administraţie este constituit din 
9 membri, aceştia sunt: directorul, 4 cadre didactice, un reprezentant al 
primarului, un reprezentant al consiliului local şi 2 reprezentanţi ai 
părinţilor.  

(23) În cazul în care consiliul de administraţie este constituit din 
13 membri, aceştia sunt: directorul, 6 cadre didactice, un reprezentant al 
primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 3 reprezentanţi ai 
părinţilor. 

(24) În cazul consiliilor de administraţie constituite la nivelul 
unităţilor de învăţământ tehnologic şi profesional, este membru al 
acestora un reprezentant al operatorilor economici, prin diminuarea 
corespunzătoare a numărului reprezentanţilor părinţilor. 

(25) În cazul consiliilor de administraţie constituite la nivelul 
şcolilor postliceale, reprezentanţii părinţilor sunt înlocuiţi de 
reprezentanţi ai operatorilor economici. 
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(26) În cazul consiliilor de administraţie constituite la nivelul 
unităţilor de învăţământ special şi special integrat, sunt membri  
reprezentanţi ai consiliului judeţean/ai consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, respectiv ai preşedintelui consiliului 
judeţean/primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti. 

(27) La şedinţele consiliului de administraţie participă 
reprezentanţii sindicatelor din unitatea de învăţământ, un reprezentant al 
elevilor şi administratorul financiar al unităţii de învăţământ, cu statut de 
observatori.» 

 
23. Alineatul (4) al articolului 96  se abrogă.” 
 
5. La articolul I punctul 5, alineatul (6) al articolului 111 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(6) Cheltuielile aferente facilităţilor acordate elevilor şi 

studenţilor privind transportul pe calea ferată şi cu metroul se finanţează 
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.” 

 
6. La articolul I, după punctul 5 se introduc cinci puncte noi, 

pct. 51-55, cu următorul cuprins:  
„51. La articolul 125 alineatul (1), literele b) şi c) se abrogă. 

 
52. La articolul 128, alineatul (5) se abrogă. 

 
53. Alineatul (3) al articolului 129 se  modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
«(3) Universitatea poate acorda prin contract dreptul de 

administrare şi folosinţă asupra bunurilor patrimoniale societăţilor 
comerciale sau asociaţiilor în care are calitatea de asociat sau acţionar 
ori fundaţiilor în care are calitatea de fondator, cu aprobarea senatului 
universitar.» 

 
54. Articolul 146 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
«Art. 146. – Rectorul, cu aprobarea senatului universitar, poate 

solicita instanţei competente anularea unui certificat sau a unei diplome 
de studii atunci când se dovedeşte, prin acţiuni de control intern, control 
al Ministerului Educaţiei Naţionale sau o constatare a organelor abilitate 
ale statului,  că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea 
prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.» 
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55. Alineatele (4) şi (5) ale articolului 158 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

«(4) Fiecare şcoală doctorală este evaluată individual, pentru 
fiecare domeniu în parte, în vederea acreditării. Evaluarea şcolii 
doctorale se face pe baza performanţei şcolii doctorale şi a capacitaţii 
instituţionale a IOSUD din care face parte şcoala doctorală. Evaluarea 
şcolilor doctorale se face de către CNATDCU.  Sistemul de criterii şi 
metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei 
naţionale, pe baza propunerilor CNATDCU. Fiecare şcoală doctorală 
este evaluată periodic, din 5 în 5 ani.” 

(5) Pe baza rezultatelor evaluării şcolii doctorale, CNATDCU 
propune Ministerului Educaţiei  Naţionale acordarea sau, după caz, 
retragerea acreditarii în vederea organizării de studii universitare de 
doctorat. Acreditarea în vederea organizării de studii universitare de 
doctorat se atestă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.»” 

 
7. La articolul I, după punctul 8 se introduce un punct nou, 

pct. 81, cu următorul cuprins: 
„81. La articolul 207, după alineatul (1) se introduce un nou 

alineat,  alin. (11), cu următorul cuprins: 
«(11) Funcţiile în învăţământul superior sunt: 
a) de conducere; 
b) didactice sau de cercetare.»” 
 
8. La articolul I punctul 9, alineatul (31) al articolului 211 se 

modifică şi va avea următorul cuprins:  
„(31) În cazul exercitării unei funcţii de demnitate publică, 

rectorul are obligaţia de a se suspenda din funcţie pe perioada exercitării 
respectivei demnităţi.” 

 
9. La articolul I, după punctul 9 se introduc două puncte 

noi, pct. 91 şi 92, cu următorul cuprins: 
„91. La articolul 211, după alineatul (6) se introduce un nou 

alineat, alin. (61), cu următorul cuprins:  
«(61) În cazul exercitării unei funcţii de demnitate publică, 

membrii consiliului de administraţie din cadrul universităţilor de stat au 
obligaţia de a se suspenda din calitatea de membri ai consiliului de 
administraţie pe perioada exercitării respectivei demnităţi.» 
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92. Alineatul (5) al articolului 213 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

«(5) Senatul universitar poate fi convocat de preşedintele 
senatului, de către rector sau la cererea a cel puţin o treime dintre 
membrii senatului universitar.»” 

 
10. La articolul I punctul 12, litera b1) a articolului 247 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 
„b1) în învăţământul preşcolar: educator/educatoare – se 

normează un post pentru fiecare grupă de copii; în unităţile cu program 
prelungit sau săptămânal, educatoarele se normează pe ture;” 

 
11. La articolul I punctul 13, litera c1) a articolului 247 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 
„c1) în învăţământul primar: învăţător/învăţătoare – se normează 

un post pentru fiecare clasă de elevi;” 
 
12. La articolul I, după punctul 13 se introduc opt puncte 

noi, pct. 131-138, cu următorul cuprins: 
„131. Literele d) şi k) ale articolului 247 se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 
«d) în învăţământul gimnazial, liceal şi postliceal: profesor, 

maistru-instructor; 
…………………………………………………………………………… 

k) pentru realizarea de activităţi extraşcolare: 
educator/educatoare, învăţător/învăţătoare, maistru-instructor, profesor;» 

 
132. La articolul 248,  alineatul (3) se abrogă. 
 
133. Articolul 253  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
«Art. 253. – Cadrele didactice netitulare calificate care au 

participat la concursul de titularizare naţional în ultimii 3 ani, care au 
obţinut cel puţin nota 7 şi au ocupat un post/o catedră, devin titulare în 
sistemul de învăţământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, 
următoarele condiţii: 

a) se certifică viabilitatea postului/catedrei; 
b) consiliul de administraţie al şcolii respective este de acord.» 
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134. Alineatele (6) şi (7) ale articolului 255 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

«(6) Personalul didactic are dreptul la întreruperea activităţii 
didactice, cu rezervarea postului, pentru creşterea şi îngrijirea copilului 
în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, 
conform prevederilor legale în vigoare. De acest drept poate beneficia 
numai unul dintre părinţi sau susţinătorii legali. Perioada de rezervare a 
postului se consideră vechime efectivă în învăţământ. 

(7) Perioada de rezervare a postului didactic, în condiţiile  
alin. (1) – (5), se consideră vechime în învăţământ.» 

 
135. Litera d) a alineatului (3) al articolului 262  se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 
«d) 24 de ore pe săptămână pentru maiştri-instructori şi 

profesorii de instruire practică;» 
 
136. Alineatul (10) al articolului 263 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
«(10) Personalul didactic,  de conducere, de îndrumare şi de 

control poate fi degrevat, total sau parţial, de post/normă didactică, pe 
baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, 
elaborate cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din 
învăţământ. De acelaşi drept pot beneficia şi persoanele desemnate de 
federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, persoane aprobate 
prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.» 

 
137. La articolul 264, după alineatul (1) se introduce un nou 

alineat, alin. (11), cu următorul cuprins: 
«(11)  Începând cu anul şcolar 2014 – 2015 beneficiază de 

gradaţie de merit, acordată prin concurs şi personalul didactic auxiliar 
din învăţământul preuniversitar, prevederile alin. (1) aplicându-se în 
mod corespunzător.» 

 
138. Articolul 277 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
«Art. 277. – Copiii personalului didactic aflat în activitate sau 

pensionaţi din acest statut sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la 
concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de 
gratuitate la cazare în cămine şi internate.»” 
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13. La articolul I, după punctul 15 se introduce un punct 
nou, pct. 151, cu următorul cuprins: 

„151. La articolul 287, alineatul (21) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  

«(21) Norma didactică a personalului didactic va cuprinde cel 
mult 25% activităţi de conducere, în cazul în care acesta ocupă funcţii de 
conducere la nivelul universităţii, cu aprobarea senatului universitar.»” 

 
 
14. La articolul I punctul 16, alineatul (1) al articolului 288 

se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 288. – (1) Activităţile didactice care excedează o normă 

didactică prevăzută la art. 287 sunt remunerate în regim de cumul sau 
plata cu ora. Desemnarea şi plata personalului care desfăşoară aceste 
activităţi, precum şi activităţi de cercetare suplimentare normei didactice 
este reglementată prin decizia rectorului.”  

 
 
15. La articolul I, după punctul 20 se introduce un punct 

nou, pct. 21, cu următorul cuprins: 
„21. La anexă, după punctul 21 se introduce un punct nou pct. 

211, cu următorul cuprins:  
«211. Degrevarea reprezintă operaţiunea prin care personalului 

didactic, de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi 
persoanelor desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din 
învăţământ, li se poate reduce postul/norma didactică, total sau parţial, 
cu păstrarea drepturilor salariale.»” 

 
 

16. Articolul VI se abrogă.  
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 5 martie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 
din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Valeriu  Ştefan  Zgonea 


