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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale
(Plx. 320/2018)
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.320 din 18 iunie 2018, Comisia
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a
educaţiei naţionale.
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților
naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, avizul favorabil al Comisiei pentru administrație
publică și amenajarea teritoriului, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.562/12.06.2018 și avizul favorabil cu observații al Consiliului
Economic şi Social nr.3080/05.06.2018, Punctul de vedere negativ al Ministerului Educației Naționale nr. 9519/13.06.2018, Punctul de
vedere negativ al Guvernului nr. 1703/DPSG/04.09.2018.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.16 şi 27 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările
și completările ulterioare, în sensul acceptării înscrierii, de către unităţile de învăţământ, a persoanelor care nu deţin cod numeric personal.
Totodată, personalul unităților de învățământ la care s-a solicitat înscrierea trebuie să anunțe, în termen de maxim 3 zile lucrătoare, serviciile
de asistență socială din circumscripția respectivă, și după caz organele de poliție, în vederea efectuării procedurilor de înscriere a acestor
persoane în registrele de stare civilă conform legii, sau în vederea identificării lor, după caz.
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2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73
din Constituţia României, republicată.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 19 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat
ca invitați: domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale; domnul Cătălin Giulescu - director în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne; doamna deputat Oana Mioara Bîrgan-Gyral - inițiator.
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 18 septembrie 2018, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea
propunerii legislative cu amendamentele admise din Anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

PREŞEDINTE
Prof.dr. Camelia GAVRILĂ

SECRETAR
Viorel STAN

Consilier parlamentar
Ioana Mînzu
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Anexa
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.
1.

Text
Lege nr.1/2011, cu m şi c ult
---

2.
---

3.

Art.16 - (1) Învăţământul general obligatoriu este de
11 clase şi cuprinde învăţământul primar,
învăţământul gimnazial şi primii 2 ani ai
învăţământului secundar superior. Învăţământul
liceal devine obligatoriu până cel mai târziu în anul
2020.
(2) Obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu
de 11 clase, la forma cu frecvenţă, încetează la
vârsta de 18 ani.
(3) În scopul realizării finalităţilor educaţiei şi a
formării profesionale prin sistemul naţional de
învăţământ, învăţământul liceal de stat este
generalizat şi gratuit.

---

Text
Text propus de Comisie
Motivare
propunere legislativă
(autor amendament)
Titlul Legii: Lege pentru completarea Legii Titlul Legii: Lege
pentru Respectarea
nr.1/2011 a educației naționale
completarea Legii educației normelor de
tehnică
naționale nr.1/2011
Articol I. – Legea nr.1/2011 a educației naționale,
republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificări
și completări ulterioare, se completează după
cum urmează:

1. La articolul 16, după alineatul (3) se introduc
zece noi alineate, alin. (31) – (39), cu următorul
conținut:

„(31) În vederea asigurării accesului la învățământul
general obligatoriu prevăzut la alin. (1), este
obligatorie acceptarea de către unitățile de
învățământ la înscriere persoanelor care nu dețin
un cod numeric personal.
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Art. I – După alineatul (3) al
articolului 16 din Legea
educației naționale nr.1/2011,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.18 din 10
ianuarie 2011, cu modificările și
completările
ulterioare,
se
introduce un nou alineat, alin.
(31), cu următorul cuprins:

legislativă
Respectarea
normelor de
tehnică
legislativă

Respectarea
normelor de
tehnică
legislativă

„(31) În vederea asigurării
accesului la învățământul general
obligatoriu prevăzut la alin. (1),
unitățile
de
învățământ
preuniversitar au obligația de a
înscrie persoanele care nu dețin
un cod numeric personal.”
Autor: Comisia

Pentru
exprimare
riguroasă
claritatea
normei

o
și

---

---

(32) Persoanele prevăzute la alin.(31) vor declara că
nu sunt înregistrate în registrele de stare civilă, în
cazul copiilor de până la vârsta de 14 ani și a
persoanelor cu handicap declarația putându-se face
de către persoanele care îi însoțesc la prezentarea în
unitatea de învățământ, înscrierea făcându-se pe
baza acestei declarații.
(33) În toate cazurile în care se vor aplica
prevederile alin.(32), personalul unităților de
învățământ la care s-a solicitat înscrierea va anunța,
în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la
prezentarea la unitatea de învățământ, serviciile de
asistență socială din circumscripția respectivă, și
după caz organele de poliție, în vederea efectuării
procedurilor de înscriere a acestor persoane în
registrele de stare civilă conform legii, sau în
vederea identificării lor, după caz.
(34) Serviciile de asistență socială din
circumscripția unităților de învățământ la care se
prezintă persoanele prevăzute la alin.(31), și după
caz organele de poliție, au obligația de a efectua
toate procedurile legale conform competențelor
proprii în vederea înscrierii în registrele de stare
civilă a acestor persoane sau pentru identificarea
lor.
(35) Persoanele prevăzute la alin.(31) care solicită
înregistrarea în învățământul primar vor fi înscrise
în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor
psihosomatică este corespunzătoare și dacă nu
dovedesc că au parcurs deja un anumit nivel de
studii. Unitatea de învățământ la care se prezintă are
obligația de a efectua
verificarea dezvoltării
psihosomatice a persoanelor prevăzute la alin. (31),
în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la
prezentarea pentru înscriere. Persoanele prevăzute
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(32) - (310) Se elimină.
Autor: Comisia

Toate aceste
prevederi vor
fi incluse în
ordinul
comun
al
celor
două
ministere.

---

la alin. (31) care nu au o dezvoltare psihosomatică
corespunzătoare înscrierii în clasa pregătitoare, vor
fi înscrise la cea mai apropiată unitate de
învățământ preșcolar prin grija unității de
învățământ la care se prezintă.
(36) Persoanele prevăzute la alin. (31) care depășesc
cu 4 ani corespunzătoare clasei pregătitoare și care,
din diferite motive, nu au parcurs învățământul
primar până la vârsta de 14 ani, vor fi înscrise în
programe educaționale de tip “A doua șansă”. În
cazul în care în unitatea de învățământ la care se
prezintă nu se desfășoară astfel de programe,
persoanele prevăzute la alin. (31) vor fi înscrise din
oficiu, prin grija unității la care solicită s-au
prezentat, la cea mai apropiată unitate de
învățământ care desfășoară programe educaționale
de tip “A doua șansă”.
(37) În cazul în care persoanele prevăzute la alin.
(31) susțin prin declarație că au parcurs un anumit
nivel de studii, dar nu dețin documente doveditoare
în acest sens, unitatea de învățământ le va supune,
în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data
declarației, la o evaluare în vederea determinării
nivelului corespunzător de învățământ în care să fie
înscrise. Rezultatele evaluării vor putea fi contestate
de orice persoană la Inspectoratul Școlar Județean
din circumscripția unității de învățământ, acesta
având obligația de a reface evaluarea la sediul
unității de învățământ, iar rezultatul expertizei este
obligatoriu.
(38) În cazul în care persoanele prevăzute la alin.
(31) prezintă documente doveditoare cu privire la
parcurgerea anterioară a unui nivel de studii, vor fi
încadrate la nivelul următor celui pe care dovedesc
că l-au parcurs în întregime. În cazul în care
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---

4.

Art. 27 - (1) Educaţia antepreşcolară se organizează
în creşe şi, după caz, în grădiniţe şi în centre de zi.
(2) Organizarea unităţilor de educaţie timpurie
antepreşcolară, conţinutul educativ, standardele de
calitate şi metodologia de organizare ale acesteia se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de
Ministerul Educaţiei Naționale, în termen de
maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a
prezentei legi.
(3) Asigurarea personalului didactic necesar
desfăşurării educaţiei antepreşcolare se face de către
autorităţile administraţiei publice locale, împreună
cu
inspectoratele
şcolare,
cu
respectarea
standardelor de calitate şi a legislaţiei în vigoare.

---

conform legii este necesară promovarea unui
examen pentru promovarea la nivelul următor de
studii celui care dovedesc că l-au parcurs,
persoanele prevăzute la alin. (31) vor fi înscrise la
examenul respectiv, promovarea depinzând de
rezultatul examenului conform legii.
(39) Este interzisă amânarea înscrierii în unitatea de
învățământ până după efectuarea procedurilor de
înscriere în registrele de stare civilă conform alin.
(33).
(310) Unitatea de învățământ la care se prezintă
persoanele la alin. (31) sunt obligate să asigure
serviciile de învățământ general obligatoriu pentru
aceste persoane. În cazul în care după efectuarea
procedurilor de înscriere în registrele de stare civilă
sau identificare conform alin.(33) se va constata că
persoanele prevăzute la alin. (31) aparțin teritorial
de o altă unitate de învățământ sau trebuie încadrate
la alt nivel de studii, se va efectua din oficiu
transferul la unitatea de învățământ de care aparțin
teritorial sau vor fi reîncadrate la nivelul de studii
corespunzător.”
2. La articolul 27, după alineatul (3) se introduce
un nou alineat, alin. (31), cu următorul conținut:

„(31) În vederea asigurării accesului la educația
antepreșcolară prevăzută la alin. (1), este obligatorie
acceptarea de către unitățile de educație
antepreșcolară a copiilor care nu dețin un cod
numeric personal. Prevederile art. 16 alin. (31) –
(310) se aplică corespunzător.”
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Se elimină.
Autor: Domnul deputat UDMR
Szabo Odon + Comisia

Toate aceste
prevederi vor
fi incluse în
ordinul
comun
al
celor
două
ministere.

(4) Tipurile şi modalităţile de finanţare a serviciilor
de
educaţie
timpurie
antepreşcolară
se
reglementează prin hotărâre a Guvernului, în termen
de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a
prezentei legi. Finanţarea din resurse publice se
poate acorda numai furnizorilor de servicii de
educaţie timpurie acreditaţi, de stat sau privaţi.
(5) Acreditarea furnizorilor de educaţie timpurie
antepreşcolară se realizează în conformitate cu
prevederile metodologiei elaborate de Ministerul
Educaţiei Naționale şi Ministerul Sănătăţii.
(6) Statul sprijină educaţia timpurie, ca parte
componentă a învăţării pe tot parcursul vieţii, prin
acordarea unor cupoane sociale. Acestea vor fi
acordate în scop educaţional, conform legislaţiei în
domeniul asistenţei sociale, în funcţie de veniturile
familiei, din bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Muncii şi Justiției Sociale.
(7) Modalitatea de acordare a cupoanelor sociale
prevăzute la alin. (6) se stabileşte prin norme
metodologice adoptate prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea Ministerului Muncii şi Justiției Sociale.

5.

---

Art. II - În termen de 90 de zile
de la intrarea în vigoare a
prezentei
legi,
Ministerul
Educației
Naționale
și
Ministerul Afacerilor Interne
elaborează
normele
metodologie de aplicare a
prevederilor art. 16 alin. (31)
din lege, care se aprobă prin
ordin comun.”
Autor: Domnul deputat UDMR
Szabo Odon + Comisia

---
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Pentru
stabilirea
modului
în
care se vor
realiza
prevederile
legale
și
termenul
la
care acestea
trebuie
realizate.

