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pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei 

Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

Articol unic - 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 (1) al articolului 7 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

(1) In unităţile, în instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile 

destinate educaţiei şi formării profesionale sunt interzise activităţile care 

încalcă normele de moralitate şi orice alte activităţi şi comportamente 

care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a 

copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar 

şi nedidactic, inclusiv comportamente generatoare de bullying, oricare 

ar fi forma acestuia, precum şi activităţile de natură politică şi 

prozelitismul religios. 

2. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou 

alineat (3), cu următorul cuprins: 

(3) Statul creează şi garantează un mediu şcolar sigur în 

unităţile de învăţământ, Ia toate nivelurile - antepreşcolar, preşcolar, 

primar, gimnazial, liceal, postliceal. 
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3. La articolul 83, după alineatul (1), se introduce un nou 

alineat (1
1
) cu următorul cuprins : 

(1
1
) Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din unităţile şcolare de 

stat şi particulare autorizate/acreditate beneficiază de consiliere 

psihologică gratuită, în cabinete medicale şi psihologice şcolare ori în 

unităţi medicale de stat, la recomandarea specialistului, psiholog şcolar 

sau medic de medicină şcolară, elaborată în urma evaluării solicitate de 

consiliul de administraţie. 

9 

4. La articolul 95, lit. d) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

d) asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice 

locale, prin acţiune integrată, şcolarizarea într-un mediu sigur a 

elevilor şi monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata 

învăţământului obligatoriu; 

5. La articolul 111, alineatul (1), după punctul (i), se 

introduce un nou punct (j) cu următorul cuprins: 

j) finanţarea unor programe naţionale de siguranţă în unitatea 

de învăţământ, stabilite prin reglementări specifice; 

6. La articolul 111, alineatul(2), după punctul 6), se 

introduce un nou punct, (7), cu următorul cuprins: 

(7) Cheltuielile aferente garantării siguranţei copiilor şi 

tinerilor în unităţile de învăţământ preuniversitar se finanţează de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice. 

7. La articolul 272, după alineatul (5), se introduce un 

nou alineat, (6), cu următorul cuprins: 

(6) Cadrele didactice şi antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii 

sunt protejaţi în spaţiul unităţii de învăţământ de autorităţile 

responsabile cu ordinea publică. Protecţia se asigură împotriva 

persoanei sau grupului de persoane care aduc atingere demnităţii 

umane şi profesionale a cadrelor didactice ori care le împiedică în 

exercitarea drepturilor şi a obligaţiilor lor. Protecţia se asigură, de 

asemenea, pentru desfăşurarea în condiţii normale a procesului 

educativ. 

Protecţia este solicitată de persoana autorizată conform 

regulamentului- cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
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învăţământ preuniversitar. 

8. În Anexă, după punctul 6 se introduce un nou punct, 

pct. 6
1
, cu următorul cuprins: 

6
1
. Bullying - formă de manifestare a violenţei - se defineşte 

ca un comportament abuziv, realizat în mod repetat şi cu intenţie 

directa sau indirecta, conducând la prejudicierea fizica şi/sau psihica a 

victimei prin rănire, persecuţie, intimidare sau alte fapte, 

manifestându-se prin forme diverse - verbal, emoţional, relaţional si 

fizic - atât în mediul fizic cât si în cel virtual. 
9 9 9 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a 

din Constituţia României, republicată. 
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