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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 05 aprilie 2017 
Nr.4c-9/116 
 

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

 (Plx. 150/2017) 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.150 din 27 martie 2017, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 1/2011 educaţiei naţionale. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ și avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social. 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare, în scopul asigurării fondurilor necesare premierii elevilor care au înregistrat rezultate deosebite la olimpiade, 
concursuri sau competiţii şcolare organizate la nivel judeţean și al municipiului București, din bugetul autorităților publice locale. 

 
          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 20 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 a participat 

ca invitat domnul prof. univ. dr. ing. Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale.   
 

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 04 aprilie 2017, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru și 8 voturi împotrivă, adoptarea 
propunerii legislative cu amendamente admise și cu amendamente respinse din Anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  

 
 

   
     PREŞEDINTE                                               SECRETAR 
                              Prof. dr. Camelia GAVRILĂ                        Mihaela HUNCĂ 
 
 
 
 

Consilier parlamentar 
 Ioana Florina Mînzu 
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                   ANEXĂ 
I, AMENDAMENTE ADMISE     

                                                         
Nr. 
crt. 

Text 
 Lege nr.1/2011, cu modific şi 

complet ult 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
--- 

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

Titlul Legii: Lege  pentru modificarea şi 
completarea art. 111 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011  

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

2.  
 

--- 

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

Articol unic – Articolul 111 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 modifică şi se 
completează după cum urmează: 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

3.  
 
Art. 111 - (5) Consiliul 
judeţean/Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti asigură 
fonduri pentru organizarea şi 
desfăşurarea olimpiadelor şi a 
concursurilor şcolare judeţene/ale 
municipiului Bucureşti. 

1. Alineatul (5) al articolului 111 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(5) Consiliul județean/Consiliul General 
al Municipiului București asigură fonduri 
pentru organizarea, desfășurarea și 
acordarea premiilor olimpiadelor și a 
concursurilor școlare județene/ale 
municipiului București.” 

1. Alineatul (5) al articolului 111 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(5) Consiliul județean/Consiliul General al 
Municipiului București asigură fonduri 
pentru organizarea și  desfășurarea 
olimpiadelor și a concursurilor școlare 
județene/ale municipiului București, 
precum și pentru acordarea 
stimulentelor financiare elevilor care au 
obținut  distincții,  medalii și premii 
speciale și cadrelor didactice care s-au 
ocupat de pregătirea acestora.” 
 

Autori: Deputații PSD, UDMR ALDE, 
Minorități Naționale membri ai Comisiei 

 
 

 
 
Pentru a se 
include atât 
elevii cât și 
cadrele 
didactice care 
s-au ocupat de 
pregătirea 
acestuia.  
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4.  
 

--- 

2. După alineatul (5) de la articolului 
111, se introduce un nou alineat, 
alineatul (51), cu următorul cuprins: 
 
„(51) Premiile prevăzute de alineatul (5) 
se acordă în baza unui regulament aprobat 
prin Hotărâre de Consiliu 
Județean/Consiliu General al Municipiului 
București.” 

2. La articolul 111, după alineatul (5), se 
introduce un nou alineat, alin. (51), cu 
următorul cuprins: 
 
„(51) Cuantumul stimulentelor financiare 
prevăzute la alin. (5) se acordă în baza unui 
regulament aprobat prin hotărâre a 
consiliului județean/Consiliului General al 
Municipiului București .” 
 

Autori: Deputații PSD, UDMR ALDE, 
Minorități Naționale membri ai Comisiei 

 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
Pentru a fi în 
acord cu 
alineatul 
precedent. 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
redactare. 

 

 

II.AMENDAMENTE RESPINISE     
          
                                                

Nr. 
crt. 

Text 
 Lege nr.1/2011, cu 

modific şi complet ult 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare Camera  
decizională  

1.  
 
 
Art. 111 - (5) Consiliul 
judeţean/Consiliul 
General al Municipiului 
Bucureşti asigură 
fonduri pentru 
organizarea şi 
desfăşurarea 
olimpiadelor şi a 
concursurilor şcolare 

Alineatul (5) al articolului 111 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(5) Consiliul 
județean/Consiliul General al 
Municipiului București asigură 
fonduri pentru organizarea, 
desfășurarea și acordarea 
premiilor olimpiadelor și a 
concursurilor școlare 
județene/ale municipiului 
București.” 

La articolul 111, alin (5) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
”(5) Consiliul județean/Consiliul 
General al Municipiului București 
asigură fonduri  pentru 
organizarea, desfășurarea și 
acordarea premiilor 
olimpiadelor și concursurilor 
școlare naționale și județene/ale 
municipiului București.” 
 

a) Motivare pentru 
adoptare: 
Prin astfel de premii 
consiliile județene 
încurajează performanța 
elevilor din județ/ 
municipiul București prin 
acordarea de stimulente și 
recompense materiale sau 
financiare  pentru elevii 
care au obținut rezultate 
remarcabile la olimpiadele 

Senatul 
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judeţene/ale 
municipiului Bucureşti. 

Autori: Deputați USR Cristina 
Ionela Iurișniți și Dan-Răzvan  

Rădulescu 
 

 

și  concursurile școlare 
județene și naționale. 
b) Motivare pentru 
respingere 
Sumele necesare pentru 
organizarea și desfășurarea 
olimpiadelor și 
concursurilor școlare 
naționale se asigură de la 
bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului 
Educației Naționale, 
conform legislației în 
vigoare. 

 


