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    Parlamentul României adoptă prezenta 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 completează după cum 

urmează: 

    1. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, 

cu următorul cuprins: 

    "ART. 25^1 

    (1)  În situaţia în care se instituie starea de urgenţă sau starea 

de asediu potrivit prevederilor constituţionale, activităţile 

desfăşurate în învăţământul preşcolar şi şcolar se pot desfăşura şi 

online pentru asigurarea exercitării dreptului fundamental la 

învăţătură prevăzut la art. 32 din Constituţia României, republicată. 

    (2)  Pentru învăţământul preuniversitar, Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării elaborează Metodologia derulării activităţilor în unităţile 

de învăţământ în sistem online, care cuprinde precizările necesare 

astfel încât să se asigure desfăşurarea activităţilor în cele mai bune 

condiţii." 

 

    2. La articolul 140, după alineatul (6) se introduc două noi 

alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins: 

    "(7)  În situaţia în care se instituie starea de urgenţă sau 

starea de asediu potrivit prevederilor constituţionale, activităţile 

desfăşurate în învăţământul universitar se pot desfăşura şi online 

pentru asigurarea exercitării dreptului fundamental la învăţătură 

prevăzut la art. 32 din Constituţia României, republicată, şi sunt 

recunoscute pentru formele de învăţământ prevăzute la art. 139. 

(8)  Instituţiile de învăţământ superior elaborează, în baza 

autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, propria 

metodologie a derulării activităţilor desfăşurate în universitate în 

sistem online, aprobată de senatul universitar, care să asigure buna 

desfăşurare a activităţilor." 

 

 

 

    ART. II 

    În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării emite normele metodologice 

prevăzute la art. 25^1 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele 

aduse prin prezenta lege. 

 



    ART. III 

    Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (2) din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la 3 zile de la data 

publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 

respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din 

Constituţia României, republicată. 
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