CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de 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 modifică şi se completează
după cum urmează:
1. Alineatul (21) al articolului 31 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(21) Liceele cu profil agricol se reorganizează şi funcţionează
în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi a Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.”
2. După articolul 43 se introduce o nouă secţiune,
Secţiunea a 101-a – Învăţământ agricol preuniversitar, cuprinzând
articolele 431 – 436:
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„SECŢIUNEA a 101-a
Învăţământ agricol preuniversitar
Art. 431. – (1) Învăţământul agricol este învăţământ de stat,
parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ şi cuprinde:
învăţământ profesional, învăţământ liceal tehnologic/agricol şi
învăţământ postliceal.
(2) Structura organizatorică, profilurile, specializările/
calificările profesionale, cifrele anuale de şcolarizare şi criteriile de
selecţie a candidaţilor pentru învăţământul agricol se propun
Ministerului Educaţiei Naţionale de către Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale şi se aprobă conform prevederilor prezentei legi.
(3) Standardele de pregătire profesională aferente calificărilor
profesionale din învăţământul agricol se elaborează de către Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se validează de către Comitetul
Sectorial pentru Agricultură şi se aprobă prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale.
(4) Programele şcolare pentru disciplinele de specialitate se
elaborează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în
colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi se aprobă de Ministerul
Educaţiei Naţionale.
Art. 432. – Instituţiile de învăţământ preuniversitar cu profil
agricol, precum şi calificările profesionale/specializările din cadrul
acestora se supun mecanismelor de asigurare a calităţii aplicabile
sistemului naţional de învăţământ.
Art. 433. – (1) Începând cu data de 1 septembrie 2018 liceele
care au exclusiv profil şi specializări agricole, instituţii publice cu
personalitate juridică, în subordinea consiliilor locale, trec în subordinea
direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(2) Coordonarea disciplinelor tehnice şi a practicii de
specialitate a liceelor agricole se asigură de către direcţiile pentru
agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti în colaborare cu
inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, iar
coordonarea ştiinţifică şi pedagogică de către inspectoratele şcolare
judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.
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(3) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile liceelor agricole se
reglementează prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în colaborare cu Ministerul Educaţiei
Naţionale, la propunerea direcţiilor pentru agricultură judeţene/Direcţia
pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare
judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.
(4) Finanţarea liceelor agricole se realizează din venituri de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Educaţiei Naţionale şi al Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi venituri proprii, prin parteneriate
publice private. Sursele din care se constituie venituri proprii şi atrase, se
stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (3).
(5) Directorul liceului agricol îndeplineşte atribuţiile
ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 434. – (1) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară
activitatea liceele agricole trec în domeniul public al statului şi în
administrarea direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului
Bucureşti în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea unităţile de
învăţământ respective.
(2) Liceele agricole care nu au în proprietate sau în administrare
terenuri agricole în extravilan, primesc în folosinţă, pentru constituirea
lotului didactic experimental, o suprafaţă de minimum 10 ha, în
echivalent arabil.
(3) Loturile didactice experimentale prevăzute la alin. (2) se
atribuie, la cererea unităţii de învăţământ din terenurile agricole ce au
aparţinut şcolilor, din fondul de rezervă al localităţilor aflat la dispoziţia
consiliilor locale, după caz.
Art. 435. – Ministerul Educaţiei Naţionale, prin inspectoratele
şcolare, asigură, cu sprijinul material al direcţiilor pentru agricultură
judeţene şi a municipiului Bucureşti, funcţionarea activităţii liceelor
agricole.
Art. 436. – (1) Planurile-cadru de învăţământ, curricula,
tematicile specifice şi programele educaţionale se stabilesc prin ordin
comun al ministrului educaţiei naţionale şi ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale.
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(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în colaborare
cu Ministerul Educaţiei Naţionale asigură resursele financiare necesare
pentru realizarea programelor educaţionale specifice agriculturii şi
pentru realizarea unor programelor anuale de calificare a lucrătorilor din
sectorul agricol.”
3. La articolul 45, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) Unităţi de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor
naţionale pot fi înfiinţate de către:
a) autorităţi ale administraţiei publice locale sau judeţene, prin
hotărâre;
b) cultele recunoscute de lege;
c) persoane juridice de drept privat;
d) ministrul educaţiei naţionale, prin ordin, conform
prevederilor art. 61 alin. (41);
e) Parlamentul României, prin lege.”
Art. II. – (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să
introducă modificările aduse prin prezenta lege în structura bugetului de
stat şi în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la
propunerea ordonatorului principal de credite.
(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
să detalieze modificările prevăzute la alin. (1), să introducă modificările
corespunzătoare în anexele la bugetele proprii şi să le comunice
Ministerului Finanţelor Publice.
Art. III. – Hotărârea Guvernului prevăzută la art. 433 alin. (3)
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, se adoptă în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei legi.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor
în şedinţa din 7 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilor
art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
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