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    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
    ARTICOL UNIC 
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128 din 23 
septembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 941 din 26 septembrie 2022, cu următoarele modificări şi 
completări: 
    1. La articolul unic, înaintea punctului 1 se introduce un nou 
punct, cu următorul cuprins: 
    " La articolul 27, alineatul (1^3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
    "(1^3) În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale 
nu solicită arondarea, creşele de stat devin unităţi de învăţământ cu 
personalitate juridică, autorităţile locale având calitatea de 
persoană juridică fondatoare, finanţarea fiind asigurată în 
conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), cu obligaţia de a 
asigura serviciile prevăzute la alin. (1^1). Autorităţile 
administraţiei publice locale pot contribui la finanţarea acestora, în 
limita bugetului aprobat. În această situaţie, inspectoratele şcolare 
judeţene/al municipiului Bucureşti asigură coordonarea metodologică a 
respectivelor creşe." 
" 
 
    2. La articolul unic, după punctul 1 se introduc patru noi puncte, 
pct. 1^1-1^4, cu următorul cuprins: 
    "1^1. La articolul 27, alineatele (4) şi (4^1) se abrogă. 
1^2. La articolul 90, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, 
alin. (3^1), cu următorul cuprins: 
    "(3^1) Pentru posturile didactice/catedrele vacante şi rezervate 
din unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică 
care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic şi au o 
pondere majoritară a învăţământului dual, candidaturile vor fi 
însoţite de avizul consiliului de administraţie al unităţii de 
învăţământ." 
 
1^3. La articolul 96 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
    "e) prin excepţie de la prevederile lit. a), b) şi c), în 
unităţile de învăţământ care organizează exclusiv învăţământ 
profesional şi tehnic, componenţa consiliului de administraţie asigură 
reprezentarea în număr egal a membrilor din partea operatorilor 
economici, asociaţiilor profesionale partenere, consorţiilor 



partenere, respectiv a membrilor din partea cadrelor didactice, 
alături de primar sau un reprezentant al acestuia, un reprezentant al 
consiliului local şi un reprezentant al părinţilor. În cazul în care 
sunt mai mulţi operatori economici parteneri, aceştia vor desemna 
reprezentanţii în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ 
sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze 
reprezentanţii pe locurile care le sunt alocate." 
 
1^4. După articolul 96^2 se introduce un nou articol, art. 96^3, cu 
următorul cuprins: 
    "ART. 96^3 
    Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică 
care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o 
pondere majoritară a învăţământului dual sunt conduse de un director, 
iar activitatea acestuia este monitorizată de un consiliu de 
administraţie. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept 
al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice 
din unitatea de învăţământ respectivă. Preşedintele consiliului de 
administraţie este ales dintre membrii consiliului de administraţie cu 
majoritate simplă a voturilor." 
" 
    3. La articolul unic punctul 3, alineatul (1) al articolului 129 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "ART. 129 
    (1)  Instituţiile de învăţământ superior pot înfiinţa, singure sau 
prin asociere, societăţi comerciale, fundaţii, asociaţii, unităţi de 
învăţământ preuniversitar, consorţii pentru învăţământ dual, cu 
aprobarea senatului universitar, conform prevederilor legale. Condiţia 
ca acestea să se înfiinţeze este aceea ca ele să contribuie la 
creşterea performanţelor instituţiei şi să nu influenţeze negativ în 
niciun fel activităţile de învăţământ, cercetare şi consultanţă." 
 
    4. La articolul unic punctul 4, alineatul (2^2) al articolului 129 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "(2^2) La organizarea formei de învăţământ superior dual pot 
contribui şi autorităţile administraţiei publice locale, unităţile de 
învăţământ preuniversitar, structurile asociative interesate, 
respectiv camere de comerţ şi asociaţii patronale de ramură, precum şi 
partenerii relevanţi la nivel naţional sau internaţional." 
 
    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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