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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, 
ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT 
București, 12 mai 2020 
Nr.4C-11/131 

 
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.70 și art. 94 alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011  

 (Plx.126/2020) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 126 din 22 aprilie 2020, Comisia 
pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.70 și 
art. 94 alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitate de șansă între femei și bărbați, avizul favorabil al Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 346/13.04.2020, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social 
nr. 2572/15.04.2020, punctul de vedere al Ministerului Educației și Cercetării nr. 8859/12.05.2020. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.70 și art. 94 alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, în vederea instituirii obligației Ministerului Educației și Cercetării de a asigura elevilor care 
îndeplinesc condiția pentru a primi bursă socială, precum și cadrelor didactice, dispozitive de tip laptop sau tabletă, conectate la internet, 
astfel încât procesul educațional să se poată desfășura și online.  

 
 2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituția României, republicată. 
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 La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 23 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

În baza prevederilor art. 55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 
invitat doamna Ioana Lazăr - secretar general în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, doamna deputat Roxana Mînzatu - inițiator.    

  
 3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.91 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 
   

4. În urma dezbaterii, în ședința din data de 12 mai 2020, Comisia cu 18 voturi pentru și 5 abțineri, a propus adoptarea propunerii 
legislative cu amendamentele admise din Anexa ce face parte integrantă din prezentul raport.  
 
 
 

PREȘEDINTE 
Prof.univ.dr. ing. Sorin-Mihai CÎMPEANU         

 

                            SECRETAR
Viorel STAN 

 
 
 
 

 Șef birou Ioana Florina Mînzu 
Consilier parlamentar Raluca Zăvoeanu
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                   Anexa  

AMENDAMENTE ADMISE  
 

Nr. 
crt. 

Text  
Lege nr.1/2011 cu m si c ult 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisii 
(autor amendamente)

Motivare 

1.  
--- 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea și 
completarea art.70 și art. 94 alin. (2) din 
Legea educației naționale nr.1/2011 

Titlul Legii: Lege pentru 
completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă  

2.  
 

--- 

 
 

--- 

Articol unic. - Legea educației 
naționale nr.1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 
2011, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 

3.  
Art. 70 - (1) Bibliotecile școlare și centrele de 
documentare și informare se organizează și 
funcționează pe baza unui regulament elaborat de 
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și 
Sportului. 
(2) Se înființează Biblioteca Școlară Virtuală și 
Platforma școlară de e-learning, care includ programe 
școlare, exemple de lecții pentru toate temele din 
programele școlare, ghiduri metodologice, exemple de 
probe de evaluare. Aceste resurse digitale vor fi 
protejate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor 
și drepturile conexe, cu modificările și completările 
ulterioare, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului 
și Sportului obținând dreptul de publicare din partea 
autorilor, astfel încât aceste resurse să fie accesibile 
permanent și gratuit oricărui elev sau profesor. 
 
 
(3) Unitățile de învățământ utilizează platforma școlară 
de învățare pentru a acorda asistență elevilor în timpul 
sau în afara programului școlar ori pentru cei care, din 
motive de sănătate, temporar nu pot frecventa școala. 
(4) Înființarea, gestiunea și îmbogățirea permanentă a 
Bibliotecii Școlare Virtuale și a Platformei școlare de 
e-learning intră în responsabilitatea Ministerului 
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. 

Art. 1 - La art.70 din Legea educației 
naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I nr. 18 din 10 
ianuarie 2011, cu modificările și completările 
ulterioare, după alineatul (2) se introduce un 
nou alineat (21) cu următorul cuprins:  
 
”Ministerul Educației și Cercetării asigură 
elevilor și profesorilor infrastructura 
necesară, constând în dispozitive și acces la 
Internet, pentru accesarea Bibliotecii 
Școlare Virtuale și Platformei școlare de e-
learning.” 

1. După alineatul (2) al articolului 
70 se introduce un nou alineat, 
alin. (21), cu următorul cuprins: 
  
 
 
 
 
 

”(21) Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 
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4. Art. 94 - (2) Ministerul Educației, 
Cercetării, Tineretului și Sportului 
exercită, în domeniul învățământului 
preuniversitar, următoarele atribuții: 
................ 

Art.2 – La art. 94 alin. (2) din Legea 
educației naționale nr.1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 18 
din 10 ianuarie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare, după litera y) se 
introduce o nouă literă z) cu următorul 
cuprins:  
”asigură fiecărui cadru didactic și fiecărui 
elev care are dreptul la bursă de ajutor 
social a unui dispozitiv de tip laptop sau 
tabletă, conectat la Internet, pentru a 
putea participa la activitățile de e-learning 
desfășurate în afara orelor de la clasă.” 

2. La articolul 94 alineatul (2) 
după litera y) se introduce o nouă 
literă, lit. z), cu următorul 
cuprins:  
 
 
 
”z)  asigură fiecărui cadru 
didactic și fiecărui elev care are 
dreptul la bursă de ajutor social  
un dispozitiv de tip laptop sau 
tabletă, conectat la Internet, 
pentru a putea participa la 
activitățile de e-learning 
desfășurate în afara orelor de la 
clasă.” 

Autor: Comisia

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 
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textului 

 
 
 


