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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 07 septembrie 2022 
Nr.4C-11/255 

 
RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale  
(Plx. 319/2022) 

 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 319 din 29 iunie 2022, Comisia 
pentru învățământ a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației 
Naționale. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil cu observații al Consiliului Legislativ nr.669/15.06.2022 și avizul 

favorabil cu observații și propuneri de modificare al Consiliului Economic și Social nr. 3678/15.06.2022, Punctul de vedere negativ al 
Guvernului nr. 9523/2022. 

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

completările ulterioare, în vederea acordării unui sprijin instituțional gratuit copiilor care au învățat în străinătate, au revenit în țară împreună 
cu familia și trebuie să se adapteze la sistemul românesc de învățământ. Prin sprijin instituțional se înțelege ansamblul acțiunilor necesare 
adaptării la disciplinele din trunchiul comun, iar acțiunile concrete includ, printre altele, evaluarea elevului din punctul de vedere psihologic, 
precum și întocmirea unui plan personalizat de pregătire și adaptare a elevului la cerințele sistemului românesc de învățământ. 

 
 2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituția României, republicată. 
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 La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 22 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei. 
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 

invitat domnul Ionel - Florian  Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației. 
  

 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. 
   
 

4. În urma dezbaterii, în ședința din data de 07 septembrie 2022, Comisia, cu 3 voturi pentru adoptare, 12 voturi împotriva adoptării și 7 
abțineri, a respins propunerea legislativă din următoarele considerente: 

- textul inițiativei legislative poate conduce la discriminare, având în vedere faptul că intervenția legislativă se referă la crearea unui 
cadru legislativ doar pentru elevii proveniți din familii revenite, stabilite sau restabilite în România și/sau care au parcurs anterior, parțial sau 
integral, cursuri sau cicluri școlare într-un alt sistem educațional; 

- elevilor proveniți din familii revenite, care au parcurs anterior, parțial sau integral, cursuri sau cicluri școlare într-un alt sistem 
educațional li se aplică prevederile Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al 
Municipiului București a perioadelor de studii efectuate în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară, 
pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul special al Agenției 
Române de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar, și pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate 
în străinătate și în România, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr.5638/2020; 

- Comisia a adoptat în data de 24 mai 2022 propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011  
(Plx. 138/2022) prin care se stabilește: ”Art. 631 - (1) La cererea părintelui/ reprezentantului legal al elevului care nu a fost înscris în sistemul 
de învățământ din România în ultimii doi ani, inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București organizează în 
cadrul unităților de învățământ grupe de acomodare, în cadrul cărora sunt predate noțiuni de limbă, cultură românească, în conformitate cu 
metodologia aprobată prin ordin al ministrului educației. (2) Pentru organizarea și predarea noțiunilor de limbă, cultură și civilizație 
românească în cadrul grupelor de acomodare, se pot organiza sesiuni de informare și schimburi de bune practici cu persoanele implicate în 
predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație românească̆, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 454/2008 pentru aprobarea Proiectului 
Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație românească în unități de învățământ 
din state membre ale Uniunii Europene.” Proiectul a fost adoptat de plenul Senatului în data de 6 septembrie 2022, în forma adoptată de Camera 
Deputaților. Pentru evitarea paralelismelor în reglementare, eventuale soluții de completare din această inițiativă ar trebui incluse în metodologie 
stabilită prin noua lege;  

- referitor la intervenția care vizează activitățile didactice în afara normei, forma propusă vizează doar învățământul secundar, nu și 
învățământul primar, în cadrul căruia norma didactică este asigurată în principal de învățător, de institutor sau de profesorul pentru învățământul 
primar, care exercită și atribuțiile dirigintelui; 
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- alineatele (6) și (7) de la articolul 571 trebuie revizuite și reformulate deoarece sunt incomplete în reglementare, vizează doar o parte 
din cadrul structurii învățământului, anume pe cel secundar, nu sunt clar formulate tezele, se fac confuzii între sintagme; 

- formulările textului nu respectă uzanțele stilului normativ; 
- aplicarea prevederilor inițiativei legislative generează impact suplimentar asupra cheltuielilor de personal ale bugetului general 

consolidat. 
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