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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 22 aprilie 2015 
Nr.4C-9/124 
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Plx. 316/2015) 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 316 din 14 aprilie 2015, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 (Plx. 316/2015) 

 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Consiliului Legislativ şi avizul Consiliului Economic şi Social.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin introducerea unui nou articol, art. 181. Scopul propunerii legislative este acela de a introduce la nivelul învăţământului 
primar şi secundar o componentă nouă, educaţia patriotică, parte integrantă a disciplinei educaţia civică, disciplină care aparţine trunchiului 
comun al planurilor anuale de învăţământ.     

 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 
73 din Constituţia României, republicată. 
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 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 19 deputaţi, din totalul de 27 de membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a 
participat ca invitaţi: domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice. 
            
 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
  
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 21 aprilie 2015, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, respingerea 
propunerii legislative având în vedere faptul că planurile-cadru şi programa şcolară, precum şi conţinutul disciplinelor studiate în 
învăţământul preuniversitar, sunt elaborate de instituțiile și organismele abilitate ale Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice și se 
aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, făcând parte din legislaţia subsecventă, nu prin lege. 

 
 
   
 
       PREŞEDINTE                                       SECRETAR 
 
                            Adrian Nicolae DIACONU                                                                               Victor CRISTEA 
 
           
 
 
                               Consilier parlamentar  
                                                                                   Ioana Florina Mînzu   
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

                   ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. Titlul Legii: Lege pentru completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011  

  

2. Articol unic. – După articolul 18 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou 
articol, art. 181, cu următorul cuprins: 

Articol unic. – Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 
2011, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, se completează după cum 
urmează:  

 

3.  
 
Art. 181 - (1) Planurile-cadru ale învăţământului primar şi 
secundar includ „Educaţia civică” ca disciplină şcolară, parte 
a trunchiului comun. 
      În cadrul acestei discipline o pondere importantă trebuie 
să o reprezinte educaţia patriotică.                 
   (2) Componenţa „Educaţiei patriotice” din cadrul disciplinei 
educaţiei civice constă într-o latură teoretică şi o latură 
practică. Latura teoretică are la bază, în principal, cunoaşterea 
elementelor de identitate naţională, a eroilor neamului 
românesc, semnificaţia sărbătorilor naţionale, recunoaşterea 
tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale. Latura practică va consta 
în cunoaşterea obligaţiilor cetăţenilor referitoare la apărarea 
statului, a modalităţii de acţiune şi a comportamentului în 
situaţii de criză precum şi a structurii şi a instituţiilor cu 
atribuţii în domeniul apărării și securității naţionale.               

După articolul 18 se introduce un nou articol, 
181, cu următorul cuprins: 
 
 
 

 

 


