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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 25 iunie 2019 
Nr.4c-11/168 
 
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru completarea art.65 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Plx. 248/2019) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 248 din 12 iunie 2019, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru completarea  art. 65 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, avizul 

negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 
451/03.06.2019, avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social nr. 2751/03.06.2019 și Punctul de vedere negativ al Ministerului Educației 
Naționale nr. 8975/12.06.2019. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 65 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul ca Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne să elaboreze, până la data de 
31 decembrie 2019, o strategie privind educaţia pentru prevenția rutieră a elevilor, ce va fi transpusă în planurile-cadru de învăţământ începând 
cu anul şcolar 2021-2022. 

 
       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 24 membri ai Comisiei.  
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 În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat ca 
invitați: domnul Petru Andea, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale, domnul Florentin Bracea - director și doamna Maria 
Dragnea - șef serviciu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.   
 

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 25 iunie 2019, Comisia a propus, cu 14 voturi împotrivă și 4 abțineri, respingerea propunerii 
legislative din următoarele considerente:  

- conform prevederilor art. 124 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, în acest domeniu, Ministerul Educaţiei Naționale are următoarele atribuţii: a) asigură, prin 
programa şcolară, educaţia rutieră a preşcolarilor şi elevilor din învăţământul preuniversitar; b) asigură, în unităţile de învăţământ 
specializate, pregătirea cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere; c) îndrumă, coordonează şi controlează, prin inspectoratele 
şcolare, activitatea de educaţie rutieră în unităţile de învăţământ, inclusiv de pregătire şi de perfecţionare a cadrelor didactice desemnate să 
execute astfel de activităţi; d) asigură materialul didactic pentru laboratoarele de educaţie rutieră şi parcurile-şcoală proprii de circulaţie; 

- Guvernul României a elaborat şi aprobat Strategia Naţională pentru Siguranţă Rutieră pentru perioada 2016-2020 şi Planul de acţiuni 
pentru implementarea strategiei, ce au ca obiective majore creşterea siguranţei rutiere şi reducerea la jumătate a numărului de decese din 
accidente rutiere până în anul 2020, faţă de anul 2010, și prevăd activităţi specifice educaţiei rutiere pe care Ministerul Educaţiei Naţionale le va 
implementa în sistemul de învăţământ preuniversitar; 

- valorificarea educației rutiere la nivelul planului-cadru nu înseamnă obligatoriu introducerea unei noi discipline cu acest titlu, ci se 
poate realiza prin abordarea unor conținuturi specifice educației rutiere la alte discipline de studiu, spre exemplu educație civică, literatură, 
consiliere și dezvoltare personală, sau prin intermediul curriculumului la decizia școlii. În actualele programe s-au luat în calcul aceste nevoi și 
s-au specificat multiple contexte de abordare a elementelor de educație rutieră. Pentru învăţământul primar, există programă şcolară pentru 
disciplina Educaţie pentru prevenirea riscului rutier, ofertă curriculară centrală ca disciplină opţională pentru clasele I - IV, aprobată prin 
Ordinul MECS nr. 3542/2015. Proiectată pentru un buget de timp de 1 oră/săptămână, pe durata fiecărui an şcolar, disciplina face parte din aria 
curriculară Consiliere şi orientare şi poate fi studiată într-un singur an şcolar şi/sau în doi ani şcolari (clasa I şi/sau a II-a, clasa a III-a şi/sau a 
IV-a), potrivit prevederilor programei şcolare. Ca disciplină inclusă în oferta centrală de discipline opţionale pentru învăţământul primar, 
disciplina Educaţie pentru prevenirea riscului rutier poate intra în oferta educaţională a şcolii, împreună cu alte discipline opţionale, din care 
elevii şi părinţii elevilor pot să aleagă acele discipline care urmează să fie studiate de către elevi. Programa școlară a disciplinei Educație pentru 
prevenirea riscului rutier urmărește: identificarea de către elevi a riscurilor prezente în circulația rutieră; recunoașterea de către elevi a 
pericolelor și a urmărilor grave care survin în urma nerespectării normelor rutiere; aplicarea corectă a regulilor elementare de circulație pe 
drumurile publice și formarea unor deprinderi în acest sens; manifestarea unei conduite preventive, a respectului față de propria viață și față de 
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viața celor din jur. De asemenea, noile programe școlare pentru gimnaziu, aprobate prin Ordinul MEN nr. 3393/2017, conțin aspecte privind 
educația rutieră și prevenirea situațiilor de risc;  

- potrivit reglementărilor în vigoare, intervențiile la nivelul planurilor-cadru sunt realizate în acord cu metodologiile de elaborare a 
curriculumului național, iar implementarea unor strategii care au ca scop modificări ale planurilor-cadru, durata implementării acestor strategii, 
precum și pregătirea resursei umane, nu fac obiectul modificării unei legi organice, în speță Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
 
 
 

 
PREŞEDINTE 

Prof.dr. Camelia GAVRILĂ 
 

     SECRETAR 
                                 Viorel STAN 

 
 

 Șef birou Ioana Mînzu 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


