LEGE nr. 188 din 24 iulie 2017
pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
EMITENT:
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 25 iulie 2017
Data intrarii in vigoare : 28 iulie 2017
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. La articolul 61, după alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
"(4^1) În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale
nu aprobă organizarea reţelei şcolare prevăzute la alin. (2), în
termen de 30 de zile de la data-limită impusă pentru aprobare,
ministrul educaţiei naţionale emite un ordin cu privire la aprobarea
reţelei şcolare, inclusiv pentru înfiinţarea, desfiinţarea, fuziunea
sau divizarea unităţilor de învăţământ de stat, confesional şi
particular pentru unitatea administrativă-teritorială în cauză,
cuprinzând toate grupele, clasele de nivel preşcolar, primar,
gimnazial, liceal şi postliceal."
2. La articolul 119, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
"(2^1) În cazul în care în cadrul învăţământului superior de stat
nu există învăţământ teologic pastoral specific cultului, recunoscut
drept cult conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi
regimul general al cultelor, republicată, prin excepţie de la
prevederile alin. (2), în instituţiile de învăţământ superior
confesional particular, pentru programul de studii universitare de
licenţă de teologie pastorală, învăţământul este gratuit, pentru cifra
de şcolarizare aprobată şi finanţată anual de Guvern."
3. La articolul 222, după alineatul (6) se introduce un nou
alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
"(6^1) Statul sprijină învăţământul teologic pastoral acreditat
din instituţiile de învăţământ superior confesional pentru programul
de studii universitare de licenţă de teologie pastorală în cazul în
care, în cadrul învăţământului superior de stat, nu există învăţământ
teologic pastoral specific cultului respectiv, recunoscut drept cult
conform Legii nr. 489/2006, republicată."
4. La articolul 231, după litera a) se introduce o nouă literă,
litera a^1), cu următorul cuprins:
"a^1) fonduri publice, în cazul în care în cadrul învăţământului
superior de stat nu există învăţământ teologic pastoral specific

cultului respectiv, recunoscut drept cult conform Legii nr. 489/2006,
republicată;"

ART. II
Pct. 2, 3 şi 4 ale art. I intră în vigoare începând cu anul
universitar următor intrării în vigoare a prezentei legi.
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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