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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, 
ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT 
București, 17 februarie 2021 
Nr.4C-11/55 
 

RAPORT  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2021 pentru  

modificarea și completarea unor acte normative 
 (PLx. 78/2021) 

 
 

1. În baza prevederilor art. 94 și 115 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx. 78 din 08 februarie 
2021, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 36/03.02.2021.  
 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și modificarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.171/2020 privind modificarea și 
completarea art.58 din Legea educației naționale nr.1/2011. Intervențiile legislative vizează instituirea unor măsuri pe cale de excepție pentru 
anul școlar 2020-2021, respectiv demararea și implementarea unui program național pilot de tip „Școală după școală‟, adresat elevilor aflați în 
risc de părăsire timpurie a școlii, mai ales pentru elevii care nu au avut acces la activitățile educaționale desfășurate în sistem online, dar și 
pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, precum și extinderea activității cu elevii din programul național pilot de tip „Școală după 
școală‟ pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv. În acest sens, se acordă unităților de învățământ un sprijin financiar de 0,4 ISR/lună, 
exprimat în lei, pentru fiecare elev înscris în programul național pilot de tip „Școală după școală”, destinat acoperirii costurilor organizării și 
participării elevilor la activități de educație remedială. Această măsură, limitată în timp ca aplicabilitate, are scopul de a corela cheltuielile 
generate de implementarea programului ”Școală după școală” cu resursele financiare existente. 
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       2. În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 

 
La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 23 deputați, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  

 În baza prevederilor art. 55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege au participat ca 
invitați: doamna Ioana Lazăr - secretar general în cadrul Ministerului Educației; domnul Eugen Ilea - vicepreședinte, Federația Națională a 
Asociațiilor de Părinți; domnul Rareș Voicu - Consiliul Elevilor din România. 
 

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 16 februarie 2021, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, un raport de 

adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2021 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, în forma prezentată.  
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