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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
(Plx.31/2018)
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.31 din 19 martie 2018, Comisia
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.77 din
Legea nr.1/2011 a educației naționale.
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților
naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.
198/12.03.2018 și avizul favorabil, cu observații, al Consiliului Economic și Social nr. 901/27.02.2018, Punctul de vedere favorabil cu
observații al Ministerului Educației Naționale nr. 8369/07.03.2018, Punctul de vedere al Guvernului cu nr. 374/16.03.2018.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea art. 77 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării unor necorelări existente între textul legii și modalitatea în care sunt
susținute, începând cu anul în curs, probele examenului național de bacalaureat.
2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73
din Constituţia României, republicată.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 18 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca
invitat domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale.
3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată.
4. În urma dezbaterii, în şedinţa din 18 aprilie 2018, Comisia a propus, cu 17 voturi pentru și 1 abținere, adoptarea propunerii
legislative cu amendamentele admise din Anexa care face parte integrantă din prezentul raport.
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Anexă
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.
1.

Text
Legea 1/2011 cu m și c ult
---

2.

---

3.
Art. 77 - (1) Absolvenţii învăţământului
liceal primesc diploma de absolvire şi
foaia matricolă, parte a portofoliului
educaţional, care atestă finalizarea
studiilor liceale şi care conferă dreptul de
acces, în condiţiile legii, în învăţământul
postliceal, precum şi dreptul de susţinere a
examenului de bacalaureat.

Text
Text propus de Comisie
propunere legislativă
(autor amendament)
Titlul Legii: Lege pentru modificarea și Titlul Legii:
Lege pentru
completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a modificarea art.77 alin. (1) și (2) din
Educației Naționale
Legea
educației
naționale
nr.1/2011
Articol unic. - Legea nr.1/2011 Educației Articol unic. – Alineatele (1) și (2)
Naționale, publicată în Monitorul Oficial al ale articolului 77 din Legea educației
României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie naționale nr.1/2011, publicată în
2011, cu modificările și completările Monitorul Oficial al României, Partea
ulterioare, se modifică după cum urmează:
I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu
modificările și completările ulterioare,
se modifică și vor avea următorul
cuprins:
1. La articolul 77, alineatele (1) și (2) se
modifică și vor avea următorul cuprins:
”(1) Absolvenții învățământului liceal primesc „(1) Absolvenții învățământului liceal
diploma de absolvire și foaia matricolă, parte a primesc diploma de absolvire și foaia
portofolilui educațional, care atestă finalizarea matricolă, parte a portofoliului
studiilor liceale și care conferă dreptul de educațional, care atestă finalizarea
acces, în condițiile legii, în învățământul studiilor liceale și care conferă dreptul
postliceal, precum și dreptul de susținere a de acces, în condițiile legii, în
examenului scris de bacalaureat.
învățământul postliceal, precum și
dreptul de susținere a probelor scrise
ale examenului de bacalaureat.”
Autor: Comisia

(2) Elevii care au promovat clasa a XII- (2) Elevii care au promovat clasa a XII-a/a
a/a XIII-a vor susţine examenul naţional XIII-a vor susține probele scrise ale
de bacalaureat.
examenului național de bacalaureat.”
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(2) Text nemodificat

Motivare
Respectarea
normelor de
tehnică
legislativă
Respectarea
normelor de
tehnică
legislativă

Pentru
claritatea și
corectitudinea
normei

