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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 22 septembrie 2021 

Nr. 4C-11/760 

COMISIA PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE 
București, 22 septembrie 2021 

Nr. 4C-24/134/29.06.2021 
 
 

RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale  

(Plx. 229/2021) 
 

1. În baza prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 229 din 28 iunie 2021, Comisia 
pentru învățământ și Comisia pentru știință și tehnologie au primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru completarea Legii 
nr.1/2011 a educației naționale. 

 
Pentru întocmirea raportului comun, Comisiile sesizate în fond au analizat avizul negativ al Comisiei pentru tehnologia informației și 

comunicațiilor, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați, avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile 
omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 471/23.06.2021, avizul nefavorabil al 
Consiliului Economic și Social nr. 4718/16.06.2021, Punctul de vedere negativ al Guvernului nr. 1381/16.07.2021. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, în sensul instituirii unei noi atribuții pentru Ministerul Educației și pentru inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al 
Municipiului București. Astfel, se dorește elaborarea și promovarea pe pagina web a instituțiilor a ”Calendarului activităților și evenimentelor 
menite să popularizeze știința”, în baza calendarelor județene de activități și evenimente pentru popularizarea științei, realizate lunar de către 
inspectoratele școlare județene. 
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       2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituția României, republicată. 
 

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 conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut propunerea 
legislativă în ședință comună în data de 21 septembrie 2021.   

La lucrări, din partea Comisiei pentru învățământ au fost prezenți toți membrii Comisiei.  
Din partea Comisiei pentru știință și tehnologie, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 
În baza prevederilor art. 55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 

invitat: doamna Ștefania Manea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației; doamna Cornelia Stavri Popa - secretar general, Federația 
Sindicatelor Libere din Învățământ; domnul senator Adrian Hatos - inițiator.  
 

5. În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea propunerii 
legislative cu amendamentele admise din Anexă.  

 
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

 
 

PREȘEDINTE 
Dragoș Gabriel ZISOPOL 

SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

 
 

SECRETAR 
Radu CIORNEI 

Șef birou Ioana Florina Mînzu 
Consilier parlamentar Monica Tudor

 
Consilier parlamentar Alexandra Mușat 
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    Anexă 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
Crt. 

Text 
Lege nr. 1/2011 cu m și c ult.

Text  
propunere legislativă  

Text propus de Comisii 
(autor amendamente)

Motivare 

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

Titlul Legii: Lege pentru 
completarea alineatului (2) al 
articolului 94 din Legea 
nr.1/2011 a educației 
naționale

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 

2.  
--- 

Articol unic. - Legea nr.1/2011 a educației 
naționale, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu 
modificările și completările ulterioare, se 
modifică și se completează cu următorul 
cuprins: 

Art. I. - La articolul 94, 
alineatul (2) din Legea 
nr.1/2011 a educației 
naționale, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.18 din 
10 ianuarie 2011, cu 
modificările și completările 
ulterioare, după litera z) se 
introduce o nouă literă, lit. 
z1), cu următorul cuprins:

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă  

3. Art. 94 - (2) Ministerul Educaţiei exercită, în 
domeniul învăţământului preuniversitar, 
următoarele atribuţii: 
a) elaborează, aplică, monitorizează şi evaluează politicile educaţionale naţionale; 
b) monitorizează activitatea de evaluare externă; 
c) coordonează şi controlează sistemul naţional de învăţământ; 
d) avizează structura reţelei învăţământului preuniversitar şi înaintează Guvernului, spre aprobare, cifrele de şcolarizare, pe 
baza propunerilor unităţilor de învăţământ, a autorităţilor administraţiei publice locale, a operatorilor economici, având în 
vedere recomandările studiilor de prognoză, centralizate, avizate de către consorţiile regionale şi comitetele locale de 
dezvoltare a parteneriatului social şi transmise de către inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti; 
(OUG 94/2014 ) 
e) coordonează elaborarea şi aprobă Curriculumul naţional şi sistemul naţional de evaluare, asigură şi supraveghează 
respectarea acestora; 
f) elaborează, evaluează, aprobă şi achiziţionează, după caz, manualele şcolare şi asigură finanţarea conform legii şi, în 
acest sens, este singura autoritate cu competenţe în domeniu; (OUG 49/2014 ) 
g) aprobă, conform legii, regulamentele de organizare şi de funcţionare a unităţilor subordonate şi a unităţilor conexe; 
h) elaborează studii de diagnoză şi de prognoză în domeniul învăţământului; 
i) asigură omologarea mijloacelor de învăţământ; 
j) asigură cadrul organizatoric pentru selecţionarea şi pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite; 
k) asigură şcolarizarea specializată şi asistenţa psihopedagogică adecvată a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi sau cu cerinţe 
educaţionale speciale; 
l) analizează modul în care se asigură protecţia socială în învăţământ şi propune Guvernului şi autorităţilor administraţiei 
publice locale abilitate măsuri corespunzătoare; 
m) coordonează, monitorizează şi controlează perfecţionarea şi formarea iniţială şi continuă a personalului didactic pentru 
politicile de interes naţional; 
n) elaborează politicile naţionale în domeniul resurselor umane; 
o) răspunde de evaluarea sistemului naţional de învăţământ pe baza standardelor naţionale; 
p) elaborează, împreună cu alte ministere interesate, strategia colaborării cu alte state şi cu organismele internaţionale 
specializate în domeniul învăţământului, formării profesionale şi al cercetării ştiinţifice; 

1. La articolul 94, alineatul (2), după lit. z) se 
introduce litera z1), cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 

--- 
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q) stabileşte modalităţile de recunoaştere şi de echivalare a studiilor, a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor ştiinţifice 
eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, încasează taxe, în lei şi în valută, pentru acoperirea cheltuielilor 
ocazionate de vizarea şi de recunoaşterea actelor de studii, conform legii; 
r) stabileşte structura anului şcolar; 
s) elaborează metodologii şi regulamente pentru asigurarea cadrului unitar al implementării politicilor educaţionale 
naţionale; 
t) construieşte şi asigură funcţionarea optimă a Platformei şcolare de e-learning, precum şi a Bibliotecii Şcolare Virtuale; 
u) elaborează norme specifice pentru construcţiile şcolare şi pentru dotarea acestora; 
v) dă publicităţii şi prezintă Parlamentului anual, până la data de 31 decembrie, raportul privind starea învăţământului 
preuniversitar în România, în care sunt prezentate inclusiv direcţiile şi priorităţile de dezvoltare a învăţământului 
preuniversitar; (Legea 48/2019 ) 
w) coordonează colectarea şi asigură analiza şi interpretarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind 
educaţia. 
x) coordonează concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învăţământul preuniversitar de stat; 
y) gestionează modalitatea de utilizare a formularelor actelor de studii, documentelor şcolare prin controlarea periodică a 
modului de folosire a acestora de către instituţiile şi unităţile de învăţământ, avizează necesarul de formulare solicitat şi 
comanda pentru tipărirea acestora. (OUG 49/2014 ) 
z) asigură, la cerere, fiecărui cadru didactic şi fiecărui elev un dispozitiv - laptop sau tabletă, conectat la internet, pentru a 
putea participa la activităţile de e-learning. (Legea 109/2020) 

 
 
 
 

---- 

 
 
 
 
 
 
 „Art.94 - (2) z1) elaborează și promovează pe 
pagina web a instituției Calendarul național de 
activități și evenimente pentru popularizarea 
științei, în baza calendarelor județene de 
activități și evenimente pentru popularizarea 
științei, realizate lunar de către inspectoratele 
școlare județene;” 

 
 
 
 
 
 
”z1) elaborează și publică pe 
pagina web a instituției 
Calendarul național de 
activități și evenimente 
extrașcolare de promovare a 
științei;” 

Autor: Deputat PNL Vasile 
Aurel Căuș + Comisiile 

Acordarea 
posibilității ME de 
a realiza propriile 
norme 
metodologice 
privind structura 
calendarului, fără 
a limita structura 
acestuia de 
propunerile 
inspectoratelor 
școlare județene. 
Astfel, inițiativa 
poate fi aplicată la 
nivel central și 
local, fără a 
centraliza și mai 
mult sistemul de 
educație.  

4. Art. 95. - (1) Inspectoratele şcolare judeţene şi 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti sunt 
servicii publice deconcentrate ale Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu 
personalitate juridică, având în principal 
următoarele atribuţii: 
...................... 

--- 

2. La articolul 95, alineatul (1), după lit. q) se 
adaugă o nouă literă, litera r), după cum 
urmează: 
 
 
 

-- 
 
„Art.95 - (1) r) elaborează și promovează lunar 
pe pagina web a instituției Calendarul județean de 
activități și evenimente pentru popularizarea 
științei, realizat în colaborare cu centrele județene 
de resurse și asistență educațională, instituțiile de 
învățământ superior, muzee sau autorități publice 
locale;” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se elimină. 
Autor: Deputat PNL Vasile 

Aurel Căuș + Comisiile 

Acordarea 
posibilității ME de 
a realiza propriile 
norme 
metodologice 
privind structura 
calendarului, fără 
a limita structura 
acestuia de 
propunerile 
inspectoratelor 
școlare județene. 
Astfel, inițiativa 
poate fi aplicată la 
nivel central și 
local, fără a 
centraliza și mai 
mult sistemul de 
educație.   
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5.  
 
 

--- 

2. După articolul 95, se introduce un nou 
articol, art.951, cu următorul cuprins: 
„Art.951 - În termen de 90 de zile de la publicarea 
prezentei legi în Monitorul Oficial, Ministerul 
Educației elaborează normele metodologice în 
vederea implementării și monitorizării acesteia.” 

Art. II. - În termen de 90 de 
zile de la publicarea prezentei 
legi în Monitorul Oficial, 
Ministerul Educației 
elaborează normele 
metodologice în vederea 
implementării și 
monitorizării acesteia.

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 

 


