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              La lucrările şedinţei au fost prezenţi un număr de 19 de deputați, din totalul de 24 de 
membri ai Comisiei,  fiind absenți 5 deputați, după cum urmează: 
 - doamna deputat Florica Cherecheș - Grupul parlamentar al PNL 
 - domnul deputat Odon Szabo - Grupul parlamentar al UDMR 

- domnul deputat Anton Anton - Grupul parlamentar al ALDE 
- doamna deputat Mara Mareș - Grupul parlamentar al PNL 

 - domnul deputat Dan-Răzvan Rădulescu - Grupul parlamentar al USR. 
 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat. 
  

Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Luni, 13 mai 2019 

I. RAPOARTE 
1. Cerere de reexaminare asupra Legii pentru completarea art. 70 din Legea educației 

naționale nr. 1/2011. Plx. 4/2015/2019. C.D. – Prima Cameră sesizată. 
2. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr.9/2018 privind 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei. PLx. 709/2018. C.D. – 
Cameră decizională. 

II. DIVERSE 
Marți, 14 mai 2019 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 
 Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 
 

Lucrările au început cu dezbaterea Cererii de reexaminare asupra Legii pentru 
completarea art. 70 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Plx. 4/2015/2019). 
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Doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a menționat că Legea 
are ca obiect de reglementare completarea articolul 70 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu două alineate noi, în sensul 
introducerii prevederilor conform cărora se  înfiinţează Catalogul școlar on-line, document 
electronic care să asigure publicarea zilnică în mediul online a notelor şi a absenţelor elevilor 
din învăţământul preuniversitar. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul Educației Naționale 
susține inițiativa legislativă și o consideră benefică pentru sistemul de învățământ și pentru 
modul în care se urmărește pregătirea școlară a elevilor. Ministerul Educației Naționale 
derulează în prezent un program prin care se vizează înființarea catalogului online cu finanțare 
din fondurile europene. Programul cu finanțare europeană se derulează pe durata a trei ani, 
ulterior Ministerul Educației Naționale fiind obligat să gestioneze din fonduri proprii încă 
cinci ani derularea programului. 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că în cuprinsul Cererii de 
reexaminare se precizează că, potrivit alin. (6) introdus la art. 70 al Legii nr. 1/2011, prin 
Legea supusă reexaminării, înființarea și gestionarea permanentă a catalogului școlar on-line 
intră în responsabilitatea unităților de învățământ preuniversitar. Se apreciază că această 
reglementare este insuficientă, deoarece poate determina o aplicare neunitară a Legii. Astfel, 
textul normativ nu prevede modalitatea de punere în aplicare a noilor dispoziții și nici nu 
creează posibilitatea pentru legiuitorul secundar, respectiv autoritățile publice centrale sau 
locale, să stabilească reguli precise referitoare la înființarea și gestionarea catalogului școlar 
on-line, care să asigure implementarea unitară, de către toate unitățile de învățământ 
preuniversitar. Mai mult de atât, Legea transmisă la promulgare nu prevede sursele de 
finanțare prin care se poate realiza și întreține această platformă școlară on-line. De asemenea, 
având în vedere că acest catalog școlar conține date cu caracter personal, se consideră că este 
obligatoriu ca textul Legii să conțină dispoziții exprese, prin care să se asigure protecția 
acestora date. Totodată, plasarea acestei noi reglementări în conținutul actului normativ este 
realizată prin completarea art. 70 din Legea nr. 1/2011 referitor la organizarea și funcționarea 
bibliotecilor școlare și centrelor de documentare și informare, articol prevăzut în cadrul 
capitolului privind Curriculumul învățământului preuniversitar. În acest context, aceste 
reglementări de completare a art. 70 din Legea nr. 1/2011 nu respectă exigențele de tehnică 
legislativă prevăzute la art. 61 alin. (2) al Legii nr. 24/2000 potrivit cărora prevederile 
modificate sau care completează actul normativ trebuie să se integreze armonios în actul 
supus modificării ori completării, asigurându-se unitatea de stil și de terminologie, precum și 
succesiunea normală a articolelor. Așadar, întrucât notele elevilor exprimă, potrivit art. 71 
alin. (3) din Legea nr. 1/2011, rezultatele evaluării școlare, se consideră oportun ca dispozițiile 
privind înființarea Catalogului școlar on-line să vizeze, mai degrabă, completarea normelor 
din Legea nr. 1/2011 referitoare la evaluarea rezultatelor învățării. 

Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a menționat că nu înțelege modalitatea prin care 
se va face trecerea notelor și absențelor în catalogul online: fiecare profesor va trece aceste 
date în catalog sau fiecare unitate de învățământ va avea desemnat un operator care va face 
aceste operațiuni. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că toate aceste detalii vor fi stabilite 
prin normele metodologice ce vor fi elaborate. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a propus 
aprobarea Cererii de reexaminare a Legii și adoptarea Legii cu amendamente admise. 
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Ședința a continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru respingerea 
Ordonanţei Guvernului nr.9/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul educaţiei (PLx. 709/2018). 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, şi completarea Legii nr.288/2004 privind organizarea 
studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul îmbunătăţirii 
soluţiilor actuale. Totodată, a specificat faptul că, în avizul său, Consiliul legislativ a semnalat 
că în situația în care normele propuse se referă la organizarea generală a învățământului, 
acestea nu pot fi reglementate printr-o ordonanță emisă în temeiul legii de abilitare, deoarece 
nu s-ar respecta prevederile art. 115 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora «Parlamentul 
poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii 
care nu fac obiectul legilor organice».  

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul Educației Naționale 
susține proiectul de lege, în sensul respingerii ordonanței. 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a amintit că a fost adoptat de Comisie 
Plx. 77/2019 care cuprinde și prevederile Ordonanţei Guvernului nr.9/2018. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

 
În ziua de marți, 14 mai 2019, lucrările Comisiei au avut pe odinea de zi studiu 

individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 
                                                             PREŞEDINTE 
                                               Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 


