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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,          
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT                    
Bucureşti, 12 octombrie 2015                 
Nr.4c-9/211 
               Înlocuiește forma distribuită anterior 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale  

(Plx. 508/2015) 
 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.508 din 15 septembrie 2015, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond,  propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Consiliului Economic şi Social şi avizul Consiliului Legislativ. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare, în sensul ca elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal să aibă cursuri doar dimineaţa, în vederea 
eficientizării performanţelor şcolare. 

 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 
73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
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 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au 
participat ca invitați domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat și domnul Vasile Șalaru - secretar de stat  în cadrul Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării Științifice. 
 
 5. 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. 
  
 În urma dezbaterii, în şedinţele din 29 septembrie și 06 octombrie2015, Comisia a propus, cu 10 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 
7 abțineri, adoptarea propunerii legislative cu amendamentele din Anexă.   
 
 
 
       PREŞEDINTE                                                SECRETAR 
 
                          Adrian Nicolae DIACONU                                                      Victor CRISTEA  
 
 
 
           

Consilier parlamentar 
                                                                                                               Ioana Florina Mînzu  
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                   ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text  
Legea nr.1/2011 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

1.  
--- 
 

Titlul Legii: Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
1/2011 a educaţiei naţionale 

 
Text nemodificat 

 

2.  
 
 

--- 

Articol unic: Legea nr. 1/2011 a 
educaţiei naţionale publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 26 
din 18/02/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum 
urmează: 

Art. I. – Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 
2011, cu modificările şi 
completările ulterioare se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 

3. Secţiunea a 4-a 
Învăţământ primar 

 
 

Art. 29. – (1) Învăţământul primar 
se organizează şi funcţionează, de 
regulă, cu program de dimineaţă 

1. Alineatul 1 al art. 29 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
“SECŢIUNEA 4: Învăţământul 
primar” 
Art. 29 (1) Învăţământul primar se 
organizează şi funcţionează cu 
program de dimineaţă. 

1. Alineatul 1 al art. 29 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
”(1) Învăţământul primar se 
organizează şi funcţionează cu 
program de dimineaţă, cu excepţia 
programelor educaționale de tip 
”A doua şansă”, a 
învăţământului special şi a altor 
alternative educaționale. ” 

Autor: Comisia 

 
 
 
 
Pentru rigoarea 
normei și includerea 
tuturor situațiilor 
posibile. 

4.  
Secţiunea a 5-a 

Învăţământ gimnazial 
 

2. Alineatul 1 al art.30 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
SECŢIUNEA 5: Învăţământul 
gimnazial 

2. Alineatul 1 al articolului 30 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
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Art.30 (1) Învăţământul gimnazial 
se organizează şi funcţionează, de 
regulă, cu program de dimineaţă. 

Art.30 (1) Învăţământul gimnazial se 
organizează şi funcţionează cu 
program de dimineaţă. 

”(1) Învăţământul gimnazial se 
organizează şi funcţionează cu 
program de dimineaţă, cu excepţia 
programelor educaționale de tip 
”A doua şansă” şi a 
învăţământului special.”  

Autor: Comisia 

 
Pentru rigoarea 
normei și includerea 
tuturor situațiilor 
posibile. 

5.  
 

--- 

3. Se introduce un nou articol 301 
care va avea următorul cuprins:  
SECŢIUNEA 6: Învăţământul 
liceal 
Art.301 Învăţământul liceal se 
organizează şi funcţionează cu 
program de dimineaţă. 

3. După art. 30 se introduce un 
nou articol, art. 301,  cu 
următorul cuprins:  
”Art.301 - Învăţământul liceal se 
organizează şi funcţionează cu 
program de dimineaţă, cu excepția 
învățământului seral, 
învățământului cu frecvență 
redusă și a altor forme de 
învățământ liceal.” 

Autor: Comisia 

 
 
 
Pentru rigoarea 
normei și includerea 
tuturor situațiilor 
posibile. 

6.  
 

--- 

4. Art. 362 se completează cu un 
nou alin.(7) şi care va avea 
următorul cuprins: 
(7) Măsurile privind punerea în 
practică a prevederilor de la art. 
29(1), 30(1) şi 301 devin obligatorii 
până cel târziu în 15 septembrie 
2018. 

Art. II – Prevederile prezentei 
legi intră în vigoare începând cu 
anul şcolar 2018 -2019. 

Autor: Comisia 

Pentru claritate. 
Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  

 

 

 


