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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 23 septembrie 2019 
Nr. 4C-11/223 
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru completarea art.76 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Plx. 296/2019) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 296 din 16 septembrie 2019, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru completarea art.76 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 797/10.09.2019, avizul favorabil al 

Consiliului Economic și Social nr.3590/09.07.2019 și Punctul de vedere negativ al Guvernului nr. 1214/02.08.2019. 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.76 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul instituirii obligaţiei Ministerului Educaţiei Naţionale de a realiza demersurile necesare pentru creşterea 
numărului de consilieri şcolari, mediatori şcolari şi profesori de sprijin la nivelul unităţilor şcolare şi al judeţelor în care rata de absenteism la 
examenele finale din clasele a VIII-a şi, respectiv, a XII-a/XIII-a depăşeşte 25% din numărul total al elevilor înscrişi în aceste clase la 
începutul anului școlar. De asemenea, se propune ca, în aceste unități de învățământ/județe, pentru evitarea obținerii unor rezultate 
nesatisfăcătoare la examenele de final de ciclu secundar inferior şi secundar superior, Ministerul Educaţiei Naţionale să asigure resursele 
necesare organizării Programului „Școală după şcoalăˮ, pachet de remediere şi sprijin în procesul de învăţare pentru elevii din clasele a VII-a, 
a VIII-a, a IX-a şi, respectiv, a XII-a/XIII-a. 
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       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 19 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
 În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 
invitat domnul Petru Ande - 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 23 septembrie 2019, Comisia a propus, 10 voturi pentru respingere, 6 voturi împotrivă și 3 
abțineri, respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 

- în prezent, Ministrul Educației Naționale derulează Proiectul privind învățământul secundar, finanțat de Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul 
secundar ) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington, la 17 aprilie 2015, în valoare de 
200 milioane euro, destinat îmbunătățirii ”tranziției de la învățământul secundar superior către învățământul terțiar și creșterea gradului de 
menținere în primul an de învățământ terțiar în instituțiile de învățământ ”. Proiectul sprijină la nivelul intervenţiei la nivelul şcolilor şi 
sistemice, ”dezvoltarea ofertei de intervenţii la nivelul liceelor publice şi la nivelul sistemului pentru a reduce factorii de natură educaţională 
şi personală care împiedică elevii din România să facă tranziţia din învăţământul secundar superior către învăţământul terţiar. Astfel, se are 
în vedere asigurarea de granturi, costuri operaţionale suplimentare şi asistenţă tehnică pentru liceele cu performanţă scăzută, după cum sunt 
definite în Manualul operaţional al Proiectului, în scopul susţinerii tranziţiei elevilor din învăţământul secundar superior către învăţământul 
terţiar, şi dezvoltarea unui mecanism de asigurare a calităţii pentru respectivele granturi, incluzând, printre altele: (i) ore de remediere, 
tutoriat, consiliere, meditaţii, mediere cu comunitatea romă, activităţi adaptate explicit, dar nu exclusiv, specificului elevilor din grupurile 
dezavantajate (cu un accent deosebit pe elevii romi), precum şi de dezvoltare personală; (ii) activităţi extracurriculare şi de informare, cum 
ar fi vizite/excursii de documentare, stagii de formare, participări la diferite competiţii, activităţi în reţeaua şcolară; şi (iii) lucrări civile 
minore de renovare a spaţiilor interioare/încăperilor cu impact redus sau fără impact asupra mediului şi achiziţii de bunuri în scop 
educaţional”. Totodată, se au în vedere intervenţii sistemice de furnizare a asistenţei tehnice, instruire şi bunuri, pentru ”(i) revizuirea 
programei şcolare pentru învăţământul secundar superior; (ii) instruirea cadrelor didactice şi a directorilor de şcoli în vederea 
implementării sau adaptării programei şcolare revizuite; (iii) îmbunătăţirea condiţiilor de predare în casele corpului didactic prin furnizarea 
de bunuri; […]” (Anexa nr. 1 - Descrierea Proiectului). 

- textul inițiativei legislative nu respectă prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește coerența, claritatea și precizia actului normativ, utilizarea 
unui limbaj și stil juridic specific actelor legislative;  
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- inițiativa legislativă are implicaţii asupra bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art.15 din Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prezentarea fişei financiare însoţită de ipotezele şi metodologia de 
calcul utilizată, dar și cele ale art. 14 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora: ”După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicaţii asupra acestora, dar numai cu 
precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare aferente exerciţiului bugetar pentru care s-au 
aprobat bugetele locale respective.” Cu toate acestea, iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor legislative 
propuse prin proiectul de act normativ, în conformitate cu prevederile art. 138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: 
“Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Totodată, potrivit prevederilor art. 7 din Legea 
responsabilităţii fiscale nr. 69/2010, republicată, şi ale art. 33 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
trebuia efectuat şi un studiu de impact. 
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