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RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației 
 (Plx. 398/2020) 

 
1. În baza prevederilor art. 94 și 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx.398 din 29 iunie 

2020, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au primit spre 
dezbatere, în fond, în procedură de urgență, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 
educației. 

 
Pentru întocmirea raportului comun, Comisiile au analizat avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate și familie și avizul Consiliului 

Economic și Social nr. 5763/13.07.2020 cu observații și propuneri. 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și modificarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările 
ulterioare. Intervențiile legislative vizează, în principal: scăderea numărului maxim de elevi într-o clasă, doar în situații excepționale, 
formațiunile de preșcolari sau de elevi putând funcționa peste efectivul maxim, cu cel mult 2 preșcolari/elevi, după caz; introducerea 
principiului adaptabilității curriculumului național și programei școlare în scopul diminuării suprasolicitării elevilor prin readaptarea 
curriculei și programei școlare la necesitățile reale ale copiilor; acordarea unei mai mari libertăți de decizie cadrelor didactice pentru ca 
acestea să poată preda materia de studiu conform abilităților elevilor, astfel încât programa școlară să acopere doar 65% din orele de predare 
și evaluare, iar restul de 35% din timp putând fi folosit pentru coeziunea și aprofundarea materiei în funcție de performanța fiecărei clase. De 
asemenea, sunt prevăzute soluții pentru părinții care urmează să se întoarcă la muncă, acordarea de cupoane pentru educația timpurie, 
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consiliere psihologică școlară în fiecare unitate de învățământ, facilitarea accesului copiilor la manifestările culturale prin acordarea de 
tichete. 

 
       2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituția României, republicată. 
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.91 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 

 
4. În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut propunerea 

legislativă în ședință comună din data de 25 august 2020. 
La lucrări, din partea Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost prezenți deputați conform listei de 

prezență, iar din partea Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport au fost prezenți un număr de 22 deputați, din totalul de 25 membri 
ai Comisiei. 

În baza prevederilor art. 55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 
invitat doamna Ioana Lazăr, secretar general în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.   

 
 5. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 30 de voturi pentru respingere, 4 voturi împotriva 
respingerii și 5 abțineri, să propună Plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 
 - prin conținutul său, proiectul legislativ nu este corelat cu ansamblul prevederilor legale în vigoare și, totodată, nu instituie 
reglementări care să ajute la o stabilitate și eficiență legislativă, conform procedurilor constituționale și legale. În unele situații, inițiatorii, 
prin forma propusă, păstrează norma în vigoare, dând o nouă renumerotare alineatelor, ceea ce reprezintă o procedură legislativă specifică 
republicării. 

- textul inițiativei cuprinde prevederi prin care se stabilește, în sarcina Ministerului Educației și Cercetării, identificarea normelor 
contrare prevederilor acestei propuneri legislative și impune elaborarea unor propuneri de măsuri de modificare, completare sau abrogare a 
acestora, fără a analiza legalitatea demersului;  

- în cazul unor modificări și completări obiectul reglementării se poate realiza prin legislația secundară, fiind astfel mai ușor de adaptat 
ulterior la situația rezultată; 
          - unele norme pot genera o obligație în sarcina autorităților publice locale, fără să instituie în corpul modificării textului condițiile și 
modalitatea de îndeplinire a atribuțiilor de către aceste autoritățile locale; 

- textul propunerii legislative nu respectă prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că sunt multe texte cu caracter imprecis, neclar, 
care duc la paralelism legislativ, iar unele norme sunt eliptice și nu se pot aplica. De asemenea, modalitate de formulare a propunerii 
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legislative, încalcă normele de tehnică legislativă, care impun respectarea formei prescriptive proprie normelor juridice prin care se asigură 
dispozițiilor un caracter obligatoriu, și nu facultativ așa cum este redat în propunerea legislativă; 

- inițiativa legislativă are implicații asupra bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispozițiile art.15 din Legea nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prezentarea fișei financiare însoțită de ipotezele şi metodologia de 
calcul utilizată, dar și cele ale art. 14 alin. (5)  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora: ”După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicaţii asupra acestora, dar numai cu 
precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare aferente exerciţiului bugetar pentru care s-au 
aprobat bugetele locale respective.” Cu toate acestea, iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor legislative 
propuse prin proiectul de act normativ, în conformitate cu prevederile art. 138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: 
“Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Totodată, potrivit prevederilor art. 7 din Legea 
responsabilităţii fiscale nr. 69/2010, republicată, şi ale art. 33 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
trebuia efectuat şi un studiu de impact. 
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