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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 11 mai 2017 
Nr.4c-9/134 
 

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

 (Plx. 161/2017) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.161 din 10 aprilie 2017, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul favorabil al 
Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul favorabil al Consiliului 
Economic şi Social. 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, în scopul transformării centrelor județene de excelență în unități conexe Ministerului Educației Naționale, astfel încât acestea să 
poată accesa fonduri europene independent de inspectoratele școlare. 

          2.  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 
73 din Constituţia României, republicată. 
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La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
  

3. 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. 
 

4.  În urma dezbaterii, în şedinţa din 09 mai 2017, Comisia, cu 10 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 2 abțineri, propune Plenului 
Camerei Deputaților adoptarea propunerii legislative cu amendamentele admise din Anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

 
   
 
 
 
            PREŞEDINTE                                                   SECRETAR 
       Prof. dr. Camelia GAVRILĂ        Mihaela HUNCĂ 
 
 
 
 
   

Consilier parlamentar 
 Ioana Florina Mînzu 
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                   ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE     

                                                         
Nr. 
crt. 

Text 
 Lege nr.1/2011,  

cu modific şi complet ulterioare 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
--- 

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

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

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

2.  
 

--- 

Articol unic – Legea nr.1/2011 
(actualizată) educaţiei naţionale, publicată 
în Monitorul Oficial al României,  Partea I, 
nr. 18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

Articol unic – 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 se 
completează după cum urmează: 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

3.  
 
Art. 57 - (1) Statul sprijină copiii şi 
tinerii capabili de performanţe înalte 
atât în unităţi de învăţământ, cât şi în 
centre de excelenţă. Centrele de 
excelenţă sunt înfiinţate prin ordin al 
ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului. 

1. Alineatul (1) al articolului 57 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(1) Statul sprijină copiii și tinerii capabili 
de performanțe înalte atât în unități de 
învățământ, cât și în centre de excelență.” 

 
 

1. Text nemodificat 

 

4.  
 

Art. 99 - (1) Unităţile conexe ale 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului sunt: 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 
casele corpului didactic, centrele 
atestate de formare continuă în limbile 

2. Alineatul (1) al articolului 99 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(1) Unitățile conexe ale Ministerului 
Educaţiei, Naționale sunt: Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei, casele corpului 
didactic, centrele atestate de formare 
continuă în limbile minorităţilor naţionale, 
Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată, 

 
 

2. Text nemodificat 
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minorităţilor naţionale, Centrul 
Naţional de Instruire Diferenţiată, 
Unitatea pentru Finanţarea 
învăţământului Preuniversitar, palatele 
şi cluburile copiilor. 

Unitatea pentru Finanţarea Învăţământului 
Preuniversitar, palatele şi cluburile copiilor, 
centrele județene de excelență/Centrul 
Municipiului București de excelență.” 

5.  
 
 
 
 

--- 

3. După alineatul (3) al articolului 99, se 
introduc patru noi alineate, alineatele (41) 
– (44), cu următorul cuprins: 
 
(31) În fiecare județ și în municipiul 
București funcționează centrul județean de 
excelență, denumit în continuare CEX, cu 
personalitate juridică, coordonată 
metodologic de inspectoratul școlar. 
Structura și atribuțiile CEX se stabilesc prin 
ordin al ministrului educației naționale. 

3. După alineatul (3) al articolului 
99, se introduc trei noi alineate, 
alineatele (31) – (33), cu următorul 
cuprins: 
”(31) În fiecare județ și în municipiul 
București funcționează un centru 
județean de excelență/ Centrul 
Municipiului București de 
Excelență, denumit în continuare 
CEX, ca unitate conexă a 
Ministerului Educaţiei Naţionale, 
cu personalitate juridică, coordonat 
metodologic de inspectoratul școlar. 
Organizarea și funcţionarea CEX 
se stabilesc prin regulament 
aprobat prin ordin al ministrului 
educației naționale. 
(32) Finanţarea centrului judeţean de 
excelenţă se asigură din bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale. 
(33) Centrul județean de excelență/ 
Centrul Municipiului București de 
Excelență organizează, coordonează 
metodologic, monitorizează și 
evaluează, după caz, la nivel 
județean/al municipiului București, 
următoarele activități și servicii 
educaționale: 
a) elaborează strategii de identificare 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 
 
 
Pentru unitate 
terminologică. 
Alin. (31) și (32) 
se comasează 
pentru evitarea 
reglementării 
paralele în 
cuprinsul 
aceluiași 
articol.  
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și de selecție a copiilor și tinerilor 
capabili de performanțe înalte în 
vederea constituirii unor grupe de 
performanță pe discipline, arii 
curriculare sau domenii științifice, 
artistice, tehnice; 
b) inițiază acțiuni de identificare și 
promovare a copiilor și tinerilor 
capabili de performanțe înalte; 
c) asigură, anual, constituirea, 
funcționarea și pregătirea grupelor 
de excelență; 
d) elaborează și asigură 
implementarea unor programe de 
parteneriat cu diverse instituții din 
țară și străinătate, cu organizații 
neguvernamentale, cu comunitatea 
locală, în scopul îmbunătățirii 
condițiilor și resurselor necesare 
educării diferențiate a copiilor și 
tinerilor capabili de performanțe 
înalte; 
e) dezvoltă programe proprii de 
cercetare didactică și organizează 
conferințe care au ca temă 
activitățile specifice centrului de 
excelență; 
f) organizează, anual tabere 
naționale de pregătire a copiilor și 
tinerilor capabili de performanțe 
înalte, pe discipline.” 

Autor: Comisia 
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6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

4. După alineatul (31) al articolului 99, se 
introduc patru noi alineate, alineatele (32) 
– (34), cu următorul cuprins: 
„(32) Centrele judeţene de excelenţă sunt 
unităţi specializate ale Ministerului 
Educaţiei Naţionale, cu personalitate 
juridică, coordonate metodologic de 
inspectoratul școlar. Organizarea şi 
funcţionarea Centrelor judeţene de excelenţă 
se stabilesc prin ordin al ministrului 
educației naționale.” 
„(33) Finanţarea centrului judeţean de 
excelenţă se asigură de la bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale.” 
„(34) Centrul județean de excelență/ Centrul 
Municipiului București de excelență 
organizează, coordonează metodologic, 
monitorizează și evaluează, după caz, la 
nivel județean/al municipiului București, 
următoarele activități și servicii 
educaționale: 
a) elaborează strategii de identificare și de 
selecție a copiilor și tinerilor capabili de 
performanțe înalte în vederea constituirii 
unor grupe de performanță pe discipline, arii 
curriculare sau domenii științifice, artistice, 
tehnice; 
b) inițiază acțiuni de identificare și 
promovare a copiilor și tinerilor capabili de 
performanțe înalte; 
c) asigură anual constituirea, funcționarea și 
pregătirea grupelor de excelență; 
d) elaborează și asigură implementarea unor 
programe de parteneriat cu diverse instituții 

 
 
 
 

Se elimină. 
Autor: Comisia 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă.  
 
 
Textul 
modificat și 
completat  se 
regăsește la 
pct.3 din lege. 
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din țară și străinătate, cu organizații 
neguvernamentale, cu comunitatea locală, în 
scopul îmbunătățirii condițiilor și resurselor 
necesare educării diferențiate a copiilor și 
tinerilor capabili de performanțe înalte; 
e) dezvoltă programe proprii de cercetare 
didactică și organizează conferințe care au 
ca temă activitățile specifice centrului de 
excelență; 
f) organizează anual tabere naționale de 
pregătire a copiilor și tinerilor capabili de 
performanțe înalte, pe discipline.” 

 


