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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, 
ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT 
București, 25 august 2020 
Nr.4C-11/295 
 

 
RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011   
(Plx. 400/2020) 

 
 

1. În baza prevederilor art. 94 și 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx.400 din 29 iunie 
2020, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, propunerea legislativă 
pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Consiliului Economic și Social nr. 5751/13.07.2020 cu observații și 

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

și completările ulterioare, în sensul introducerii bacalaureatului diferențiat în învățământul românesc și extinderea învățământului dual și la 
universități. 

 
       2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 
73 din Constituția României, republicată. 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 22 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
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 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.   
 

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 25 august 2020, Comisia a propus, cu 16 voturi pentru respingere, 2 voturi împotriva respingerii 
și 4 abțineri, respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 

- prin conținutul său, proiectul legislativ nu este corelat cu ansamblul prevederilor legale în vigoare și, totodată, nu instituie 
reglementări care să ajute la o stabilitate și eficiență legislativă, conform procedurilor constituționale și legale. În unele situații, inițiatorii, 
prin forma propusă, păstrează norma în vigoare, dând o nouă renumerotare alineatelor, ceea ce reprezintă o procedură legislativă specifică 
republicării. 

- textul inițiativei cuprinde prevederi prin care se stabilește, în sarcina Ministerului Educației și Cercetării, identificarea normelor 
contrare prevederilor acestei propuneri legislative și impune elaborarea unor propuneri de măsuri de modificare, completare sau abrogare a 
acestora, fără a analiza legalitatea demersului;  

- în cazul unor modificări și completări obiectul reglementării se poate realiza prin legislația secundară, fiind astfel mai ușor de 
adaptat ulterior la situația rezultată; 

- conform art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației 
publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Ministerul Educației și Cercetării a preluat activitatea și structura 
Autorității Naționale de Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România. Pe cale de consecință, nu se pot face referiri sau stabili 
atribuții pentru un organism inexistent; 

- inițiativa legislativă conduce la majorarea numărului de clase/grupe și, implicit, la majorarea numărului de norme didactice de 
predare, ceea ce implică un impact bugetar substanțial, dar și noi angajări de cadre didactice, în condițiile în care în unele județe deja există 
discipline cu deficit de personal. De asemenea, completarea cu prevederile unor noi alineate, alin.(11), (12), (13) la art. 63 poate fi 
discriminatorie raportat la mediul în care se desfășoară procesul educațional; 

- prin propunerile formulate la punctul 12, practic nu se instituie două tipuri de bacalaureat, ci se propune numai o diferențiere legată 
de dificultatea itemilor concepuți, în cadrul subiectelor de bacalaureat. Această diferențiere există însă și în prezent pentru o parte a 
probelor scrise, fiind realizată, în funcție de filiere, profiluri, specializări, respectiv în funcție de numărul de ore/săptămână dedicate 
disciplinei respective, conform programelor școlare și de bacalaureat, în vigoare. De asemenea, aceste propuneri au fost făcute fără a exista 
un studiu de impact, o fundamentare temeinică a posibilității de organizare a examenului de bacalaureat; 

- unele prevederi din cuprinsul inițiativei au fost deja adoptate prin Legea nr. 185/2020 pentru modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762/20.08.2020 și intră în vigoare la data de 01 
septembrie 2020; 
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- textul propunerii legislative nu respectă prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că sunt multe texte cu caracter imprecis, neclar, 
care duc la paralelism legislativ, iar unele norme sunt eliptice și nu se pot aplica. De asemenea, modalitate de formulare a propunerii 
legislative, încalcă normele de tehnică legislativă, care impun respectarea formei prescriptive proprie normelor juridice prin care se asigură 
dispozițiilor un caracter obligatoriu, și nu facultativ așa cum este redat în propunerea legislativă; 

- inițiativa legislativă are implicații asupra bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispozițiile art.15 din Legea nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prezentarea fișei financiare însoțită 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. 
 
   
 

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

 
 
 

                             SECRETAR 
                                          Viorel STAN 

 
 
 

 Șef birou Ioana Mînzu 
Consilier parlamentar Monica Tudor 
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