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RAPORT ÎNLOCUITOR 
asupra Legii pentru completarea art. 70 din Legea educației naționale nr.1/2011, aflată în procedură de reexaminare,  

ca urmare a Cererii de reexaminare a Președintelui României 
(Plx. 4/2015/2019) 

 
 1. În baza prevederilor art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 4/2015 din 15 aprilie 2019, Comisia 
pentru învățământ a primit spre dezbatere, în fond, Legii pentru completarea art. 70 din Legea educației naționale nr.1/2011, aflată în 
procedură de reexaminare, ca urmare a Cererii de reexaminare a Președintelui României. 

În ședința Plenului Camerei Deputaților din ziua de luni, 06 septembrie 2021, în temeiul art. 70  din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, s-a hotărât retrimiterea Legii, Comisiei sesizate în fond, în vederea reexaminării și depunerii unui nou raport. 

 
Legea are ca obiect de reglementare completarea articolul 70 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, în sensul introducerii unor prevederi conform cărora se va înființa Catalogul școlar on-line, document electronic care să asigure 
publicarea zilnică în mediul online a notelor și a absențelor elevilor din învățământul preuniversitar. 

 2. În funcție de obiectul și conținutul său, Legea face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din Constituția 
României, republicată. 
 
 La lucrările Comisiei au fost prezenți 19 deputați, din totalul de 26 de membri ai Comisiei.  
 În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea Legii a participat în calitate de invitat 
doamna Ștefania Maria Manea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației; doamna Cornelia Stavri Popa - secretar general, Federația 
Sindicatelor Libere din Învățământ; domnul Eugen Ilea - vicepreședinte, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți; domnul Silviu Morcan - 
președinte, Consiliul Național al Elevilor. 
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 3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 
 Legea a fost respinsă de către Camera Deputaților, în calitate de primă Cameră sesizată, în data de 11 martie 2015. În data de 11 martie 
2019, Senatul, în calitate de Cameră Decizională, a adoptat Legea. Legea a fost transmisă spre promulgare pe 23 martie 2019.  În data de 09 
aprilie 2019, Președintele României a transmis Parlamentului solicitarea de reexaminare a Legii. 

În Cererea de reexaminare se precizează că potrivit  alin. (6) introdus la art. 70 al Legii nr. 1/2011, prin legea supusă reexaminării, 
înființarea și gestionarea permanentă a catalogului școlar on-line intră în responsabilitatea unităților de învățământ preuniversitar. Se apreciază 
că această reglementare este insuficientă, deoarece poate determina o aplicare neunitară a Legii. Astfel, textul normativ nu prevede modalitatea 
de punere în aplicare a noilor dispoziții și nici nu creează posibilitatea pentru legiuitorul secundar, respectiv autoritățile publice centrale sau locale, 
să stabilească reguli precise referitoare la înființarea și gestionarea catalogului școlar on-line, care să asigure implementarea unitară, de către toate 
unitățile de învățământ preuniversitar. Mai mult de atât, Legea transmisă la promulgare nu prevede sursele de finanțare prin care se poate realiza 
și întreține această platformă școlară on-line. De asemenea, având în vedere că acest catalog școlar conține date cu caracter personal, se consideră 
că este obligatoriu ca textul Legii să conțină dispoziții exprese, prin care să se asigure protecția acestora date. Totodată, plasarea acestei noi 
reglementări în conținutul actului normativ este realizată prin completarea art. 70 din Legea nr. 1/2011 referitor la organizarea și funcționarea 
bibliotecilor școlare și centrelor de documentare și informare, articol prevăzut în cadrul capitolului privind Curriculumul învățământului 
preuniversitar. În acest context, aceste reglementări de completare a art. 70 din Legea nr. 1/2011 nu respectă exigențele de tehnică legislativă 
prevăzute la art. 61 alin. (2) al Legii nr. 24/2000 potrivit cărora prevederile modificate sau care completează actul normativ trebuie să se integreze 
armonios în actul supus modificării ori completării, asigurându-se unitatea de stil și de terminologie, precum și succesiunea normală a 
articolelor. Așadar, întrucât notele elevilor exprimă, potrivit art. 71 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, rezultatele evaluării școlare, se consideră 
oportun ca dispozițiile privind înființarea Catalogului școlar on-line să vizeze, mai degrabă, completarea normelor din Legea nr. 1/2011 referitoare 
la evaluarea rezultatelor învățării. 

Comisia a analizat atât cuprinsul Cererii de reexaminare, cât și forma Legii transmisă de Senat spre promulgare, în calitate de Cameră 
decizională. În ședința din 13 mai 2019, Comisia a propus aprobarea parțială a Cererii de reexaminare a Legii și adoptarea Legii cu amendamente.     
    

4. În urma dezbaterii, în ședința din 28 septembrie 2021, Comisia a propus, cu 7 voturi pentru adoptare, 3 voturi împotrivă și 9 abțineri, 
aprobarea Cererii de reexaminare a Legii și respingerea Legii. 
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