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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 21 octombrie 2019 
Nr.4c-11/263 
 
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea literei b) a alineatului (3) al articolului 361 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  

(Plx. 368/2019) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 368 din 08 octombrie 2019, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (3) al 
articolului 361 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 841/01.10.2019, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social nr.5039/01.10.2019. 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea articolului 361 alin.(3) lit. b) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, în sensul prorogării termenului de realizare a unei evaluări naţionale obligatorii a tuturor absolvenţilor, în baza  
unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, ce cuprinde șase probe, pentru generaţia de elevi care încep clasa a V-a în anul şcolar 
2020-2021.  

 
       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 a participat ca invitat 
domnul Petru Andea, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale.   

invatamant.1
Original
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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 15 octombrie 2019, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea propunerii 
legislative cu amendamente admise și respinse din Anexa ce face parte integrantă la prezentul raport.  

 
 
 
 

 
PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai CÎMPEANU 
 

     SECRETAR 
                                 Viorel STAN 

 
 

                                                            Șef birou  Ioana Mînzu 
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Anexa  
I. AMENDAMENTE ADMISE  

 
Nr. 
crt. 

Text  
Lege 1/2011, cu m și c ult 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivare 
 

1.  
--- 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea 
literei b) a alineatului (3) al articolului 
361 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale 
nr. 1/2011 

Respectarea normelor de 
tehnică legislativă  

2.  
 

--- 

Articol unic. – Litera b) a alineatului 
(3) al articolului 361 din Legea 
educației naționale nr. 1/2011, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 18 din 1 
ianuarie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și 
va avea următorul cuprins: 

Articol unic. - 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 modifică și se completează cu 
următorul cuprins: 

Respectarea normelor de 
tehnică legislativă 

3. Art. 9 - (1) Principiile finanţării învăţământului preuniversitar 
sunt următoarele: 
a)transparenţa fundamentării şi alocării fondurilor; 
b)echitatea distribuirii fondurilor destinate unui învăţământ de 
calitate; 
c)adecvarea volumului de resurse în funcţie de obiectivele 
urmărite; 
d)predictibilitatea, prin utilizarea unor mecanisme financiare 
coerente şi stabile; 
e)eficienţa utilizării resurselor. 
(2)Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi antepreşcolarii, 
preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul general 
obligatoriu de stat, particular şi confesional acreditat. De 
asemenea, statul asigură finanţarea de bază pentru învăţământul 
profesional şi liceal acreditat, de stat, particular şi confesional, 
precum şi pentru cel postliceal de stat. Finanţarea se face în baza 
şi în limitele costului standard per elev, per preşcolar sau per 
antepreşcolar, după metodologia elaborată de Ministerul 
Educaţiei Naţionale. (Legea 201/2018 ) 
(21) Pentru absolvenţii de liceu care nu au susţinut/nu au 
promovat examenul de bacalaureat naţional, statul poate asigura, 
din finanţarea de bază sau din alte surse de finanţare, organizarea 
de cursuri de pregătire pentru examenul de bacalaureat. (OUG 
49/2014) 
(22) Finanţarea de bază pentru 
antepreşcolari, prevăzută la alin. (2), se 
asigură de către stat, începând cu anul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

1. La articolul 9, alineatul (22) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”(22) Finanţarea de bază pentru 
antepreşcolari, prevăzută la alin. (2), se 
asigură de către stat, începând cu anul 
şcolar 2020-2021.” 

Finanțarea învățământului 
antepreșcolar din bugetul 
de stat, preconizată să 
intre în vigoare începând 
cu anul școlar 2019-2020 
a fost prorogată de OUG 
23/2018 până la începutul 
anului şcolar 2021-2022. 
În propunerea legislativă 
se instituie și finanțarea 
învățământului 
antepreșcolar în baza şi în 
limitele costului standard 
per antepreşcolar 
începând de anul școlar 
2020-2021, având în 
vedere că accesul copiilor 
la educație timpurie de 
calitate este limitat de 
sărăcie, lipsa serviciilor - 
în special la nivelul 
mediului rural-, 
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şcolar 2021-2022. (OUG 23/2019 ) 
(3) Învăţământul de stat este gratuit. Pentru unele activităţi, 
niveluri, cicluri şi programe de studii se pot percepe taxe, în 
condiţiile stabilite de prezenta lege. 
(4)Ministerul Educaţiei Naţionale, prin organismul specializat, 
stabileşte anual costul standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, 
cost care stă la baza finanţării de bază. De suma aferentă 
beneficiază toţi antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat, precum şi antepreşcolarii, 
preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu, 
profesional şi liceal, particular şi confesional, care studiază în 
unităţi de învăţământ acreditate şi evaluate periodic, conform 
legislaţiei în vigoare. (Lege 201/2018 ) 
(5)Finanţarea de bază a învăţământului preuniversitar se face 
după principiul «resursa financiară urmează elevul», în baza 
căruia alocaţia bugetară aferentă unui elev, unui preşcolar sau 
antepreşcolar se transferă la unitatea de învăţământ la care acesta 
învaţă, cu respectarea prevederilor alin. (2)-(4). (Lege 201/2018 ) 
(6)Învăţământul poate să fie finanţat şi direct de către operatori 
economici, precum şi de alte persoane fizice sau juridice, în 
condiţiile legii. 
(7)Învăţământul poate fi susţinut prin burse, credite de studii, 
taxe, donaţii, sponsorizări, surse proprii şi alte surse legale. 

Autori: Deputați UDMR Szabó Ödön și 
Biro Zsolt Istvan + Comisia 

subfinanțarea educației și, 
în special, a educației 
antepreșcolare. Este 
nevoie de o susținere mai 
mare din partea statului 
pentru a construi 
sustenabil educația 
timpurie, ceea ce 
reprezintă piatra 
fundamentală în educație. 

4.  
 
Art. 23 - (1) Sistemul naţional de 
învăţământ preuniversitar cuprinde 
următoarele niveluri: 
a) educaţia timpurie (0-6 ani), formată din 
nivelul antepreşcolar (0-3 ani) şi 
învăţământul preşcolar (3-6 ani), care 
cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi 
grupa mare; 
……………  
b) învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele 
I-IV; 
c) învăţământul secundar, care cuprinde: 
(i) învăţământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde 
clasele V-VIII; 
(ii) învăţământul secundar superior care poate fi: 
- învăţământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII, cu 
următoarele filiere: teoretică, vocaţională şi tehnologică; 
- învăţământ profesional cu durata de minimum 3 ani;  
d) învăţământul terţiar nonuniversitar, care cuprinde învăţământul 
postliceal. 
 
 
 

 
 
 
 

--- 

2. La articolul 23, alineatul (1), litera 
a) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„(1) Sistemul național de învățământ 
preuniversitar cuprinde următoarele 
niveluri: 
a) educația timpurie (0-6 ani), 
formată din nivelul antepreşcolar (0-3 
ani) și învățământul preșcolar (3-6 ani). 
Ambele niveluri cuprind trei grupe 
de vârstă: mică, mijlocie și mare. În 
situații speciale se pot organiza grupe 
de vârstă mixte.” 
Autori: Deputați UDMR Szabó Ödön și 

Biro Zsolt Istvan + Comisia 
 

Pentru claritatea 
textului. 



5 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

3. La articolul 23, alineatul (1), după 
litera a) se introduce o nouă literă, lit. 
a1), cu următorul cuprins: 
 
„a1) Pentru asigurarea continuității între 
învățământul antepreşcolar și cel 
preșcolar și pentru a răspunde nevoii de 
educație și îngrijire a copiilor, în 
grădinițe pot fi incluse grupe 
pregătitoare pentru vârsta 2-3 ani, 
beneficiind și pentru aceste grupe de 
finanțarea acordată învățământului 
preșcolar.” 
 
Autori: Deputați UDMR Szabó Ödön și 

Biro Zsolt Istvan + Comisia 

În baza HG nr.1252/2012 
privind aprobarea 
Metodologiei de 
organizare şi funcţionare 
a creşelor şi a altor unităţi 
de educaţie timpurie 
antepreşcolară în limita 
locurilor disponibile, pot 
fi înscriși în grupa mică și 
copii cu vârste cuprinse 
între 2 și 3 ani. Art. 17 
alin.(3) din HG prevede 
că „pentru asigurarea 
continuităţii între 
învăţământul 
antepreşcolar şi cel 
preşcolar şi pentru a 
răspunde nevoii de 
educaţie şi îngrijire a 
copiilor, în grădiniţe se 
pot organiza grupe de 
nivel antepreşcolar, cu 
copii de 2-3 ani.”, însă nu 
există o reglementare 
clară la nivelul legislației 
primare, astfel că se 
creează o aplicare 
diferențiată în unitățile de 
învățământ preșcolar.  

5. Art. 361 - (3) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (1): 
a) măsura introducerii clasei pregătitoare în învăţământul 
primar intră în vigoare începând cu anul şcolar 2012-2013; 
b) evaluarea naţională organizată la finalul 
clasei a VIII-a se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile prezentei legi 
începând cu generaţia de elevi care începe 
clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018; 
 
c) examenul de bacalaureat se va desfăşura 
în conformitate cu prevederile prezentei 

“(3) Prin excepție de la prevederile 
alin.(1): 
…………. 
 
”b) evaluarea naţională organizată la 
finalul clasei a VIII-a se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile prezentei 
legi începând cu generaţia de elevi care 
începe clasa a V-a în anul şcolar 2020-
2021;” 

 
 

4. La articolul 361 alineatul (3) 
literele b) și c) se modifică și vor avea 
următorul cuprins:  

 
 

”b) Text nemodificat. 
 

 
 

c) examenul de bacalaureat se va 
desfăşura în conformitate cu prevederile 
prezentei legi începând cu generaţia de 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare 
prevederi art. 24 alin. 
(1) cu art. 74 alin. 
(5), art. 77 și art. 78 
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legi începând cu generaţia de elevi care 
începe clasa a IX-a în anul şcolar 2020-
2021; 
d) admiterea la liceu se va desfăşura în conformitate cu 
prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi 
care începe clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018; 
e) măsura acordării a 500 de euro pentru educaţia 
permanentă a fiecărui nou-născut se aplică începând din 
anul 2013; 
f) măsura privind introducerea costului standard per elev 
şi a principiului "finanţarea urmează elevul" se aplică din 
anul 2012; 
g) prevederile art. 8 intră în vigoare începând cu data de 
31 decembrie 2014. 

 
 

--- 

elevi care începe clasa a IX-a în anul 
şcolar 2024-2025; 
Autor: Deputat PSD Camelia Gavrilă + 

Comisia 
 
 

 
 
 
 
 

 
II. AMENDAMENTE  RESPINSE  

 
Nr. 
crt. 

Text  
Lege 1/2011, cu m și c ult 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivare 
 

Camera  
decizională 

1. Art. 361 - (3) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (1): 
a) măsura introducerii clasei pregătitoare în 
învăţământul primar intră în vigoare începând cu 
anul şcolar 2012-2013; 
b) evaluarea naţională organizată la finalul clasei a 
VIII-a se va desfăşura în conformitate cu prevederile 
prezentei legi începând cu generaţia de elevi care 
începe clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018; 
 

--- 
 
c) examenul de bacalaureat se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu 
generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul 
şcolar 2020-2021; 
d) admiterea la liceu se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile prezentei legi 
începând cu generaţia de elevi care începe clasa a 
V-a în anul şcolar 2017-2018; 
e) măsura acordării a 500 de euro pentru educaţia 
permanentă a fiecărui nou-născut se aplică 
începând din anul 2013; 
f) măsura privind introducerea costului standard 
per elev şi a principiului "finanţarea urmează 

 
 
 
 
 
 

--- 

La articolul 361, alineatul (3) după 
litera b) se introduce o nouă literă, lit. 
b1), cu următorul cuprins:  
„b1) pentru elevii din învățământul 
preuniversitar cu predare în limbile 
minorităților naționale, evaluarea 
națională organizată la finalul clasei a 
VIII-a se va desfășura cu subiecte 
realizate pe baza programei școlare 
prevăzute la art. 46 alin. (2);” 

Autori: Deputați UDMR Szabó Ödön și 
Biro Zsolt Istvan 

 
 

a) Motivare pentru 
adoptare  
Începând din anul 
2020, cei care au 
început să învețe 
conform noii 
programe școlare 
realizate pe baza 
Legii educației 
naționale nr. 1/2011, 
vor ajunge să susțină 
examenele la 
evaluarea națională și 
examenul de 
bacalaureat, deci 
trebuie clarificată și 
precizată modalitatea 
examinării. 
b) Motivare pentru 

Senat  
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elevul" se aplică din anul 2012; 
g) prevederile art. 8 intră în vigoare începând cu 
data de 31 decembrie 2014. 

respingere  
Amendament respins 
la vot. 

2.   
 
 
 

--- 

 
 
 
 

--- 

La articolul 361, alineatul (3), după 
litera c) se introduce o nouă literă, lit. 
c1), cu următorul cuprins:  
„c1) pentru elevii din învățământul 
preuniversitar cu predare în limbile 
minorităților naționale, examenul de 
bacalaureat se va desfășura cu subiecte 
realizate pe baza programei școlare 
prevăzute la art. 46 alin. (2).” 

Autori: Deputați UDMR Szabó Ödön și 
Biro Zsolt Istvan 

a) Motivare pentru 
adoptare  
Începând din anul 
2020, cei care au 
început să învețe 
conform noii 
programe școlare 
realizate pe baza 
Legii educației 
naționale nr. 1/2011, 
vor ajunge să susțină 
examenele la 
evaluarea națională și 
examenul de 
bacalaureat, deci 
trebuie clarificată și 
precizată modalitatea 
examinării. 
b) Motivare pentru 
respingere  
Amendament respins 
la vot. 
 

Senat 

 


