
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

LEGE
pentru modificarea si completarea Legii Educafiei Nafionale nr. 1/ 2011.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic - Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale, publicatd in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 10 ianuarie 2011, se modified dupd cum urmeazd:

1. Dupd alineatul (1‘) al articolului 7 se introduce un nou alineat (V), cu urmdtorul 
cuprins: (!■) In unitdfile de invdfdmdnt de stat ^i in toate spafiile destinate educatiei §i 
formdrii profesionale sau chiar in afora acestor spatii, este interzisd pretinderea, in mod 
direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, personal sau prin intermediul interpusilor, 
de cdtre personalul didactic de conducere, personalul didactic de predare si de instruire 
practied, personalul didactic auxiliar sau personalul nedidactic, a unor sume de bani sau 
alte foloase patrimoniale elevilor, pdrintilor sau reprezentantilor legali ai acestora.

Actele cu titlu gratuit, astfel cum sunt donatia sau legatul, prin care sunt oferite sume 
de bani sau alte foloase patrimoniale sunt permise numai dacd privesc in mod exclusiv ca 
beneficiar direct unitatea de invdtdmdnt si numai dacd iau nastere din initiativa celui care 
oferd.

Sunt exceptate de la prevederile prezentelor dispozitii legale activitdfile de pretindere 
sau strdngere a sumelor de bani sau a altor foloase patrimoniale cazurile ce privesc activitdfi 
extracuriculare, astfel cum sunt excursiile, petrecerile, evenimentele caritabile sau alte 
asemenea activitdti care nu privesc in mod direct actul de educatie.

2. Dupa litera b) a alin. (1) al articolului 360 se introduce o noud literd (c), cu 
urmdtorul cuprins:

c) nerespectarea dispozitiilor art. 7 alin. (P), cu amendd intre 1000 ^i 2000 de lei.

3. Dupd alineatul (3) al articolului 360 se introduce un nou alineat (4) cu 
urmdtorul cuprins:



Constatarea contravenfiei §i aplicarea amenzilor contravenfionale prevazute la alin. 
(!) lit. c) se fac de cdtre ofllerii sau agenda de polifie din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, cu competence in domeniu, la sesizarea elevilor, pdrintilor sau cadrelor didactice, 
didactice auxiliare sau nedidactice.

Aceasta lege a fost adoptatd de Camera Deputafilor §i de Senat, cu respectarea 
prevederilor art. 75 ^i ale art. 76 alin. (I) din Constitu^ia Romdniei, republicatd.

Presedintele Camerei Deputatilor, Pre^edintele Senatului,

Ludovic ORBAN Anca Dana DRAGU


