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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 10 februarie 2022 
Nr.4C-11/1167/2021 
 

 
RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 
(Plx. 538/2021) 

 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 538 din 07 decembrie 2021, 
Comisia pentru învățământ a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011. 

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

minorităților naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru știință și tehnologie, avizul favorabil al Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.931/22.11.2021 și avizul favorabil al Consiliului Economic 
și Social nr.7671/10.11.2021. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul instituirii obligației de transmitere a raportărilor instituționale și a raportărilor individuale privind 
activitatea științifică a personalului didactic și de cercetare, prin intermediul Platformei Naționale de Raportare Unică în Învățământul 
Superior. 
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 2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor 
art. 73 din Constituția României, republicată. 
 
 La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 25 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei. 

În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au 
participat ca invitați: domnul Florin Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației; domnul Adrian Curaj - director 
general, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare; domnul senator Adrian 
Hatos - inițiator.  

  
 3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 
   

4. În urma dezbaterii, în ședințele din data de 02 și 08 februarie 2022, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a 
propus adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise din Anexa.  
 
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO                

                                        SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

 
 
 

 Șef birou Ioana Florina Mînzu 
Consilier parlamentar Monica Tudor 
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  Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE  

 
Nr. 
crt. 

Text  
Lege 1//2011 cu m și c ult 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendamente) 

Motivare 

1.  
--- 

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

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

Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 

2.  
 

--- 

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 după cum urmează: 

Art. I. – 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 completează după 
cum urmează:

Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 

3. Art. 94. - (1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, 
ca organ de specialitate al administrației publice centrale, elaborează și 
implementează politica națională în domeniul învățământului 
preuniversitar. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 
are drept de inițiativă și de execuție în domeniul politicii financiare și al 
resurselor umane din sfera educației. 

(2) Ministerul Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului exercită, în 
domeniul învățământului preuniversitar, 
următoarele atribuții: 
a) elaborează, aplică, monitorizează și evaluează politicile educaționale 
naționale; 
b) monitorizează activitatea de evaluare externă; 
c) coordonează și controlează sistemul național de învățământ; 
d) avizează structura rețelei învățământului preuniversitar și înaintează 
Guvernului, spre aprobare, cifrele de școlarizare, pe baza propunerilor 
unităților de învățământ, a autorităților administrației publice locale, a 
operatorilor economici, având în vedere recomandările studiilor de 
prognoză, centralizate, avizate de către consorțiile regionale și comitetele 
locale de dezvoltare a parteneriatului social și transmise de către 
inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București; 
(OUG 94/2014) 
e) coordonează elaborarea și aprobă Curriculumul național și sistemul 
național de evaluare, asigură și supraveghează respectarea acestora; 
f) elaborează, evaluează, aprobă și achiziționează, după caz, manualele 
școlare și asigură finanțarea conform legii și, în acest sens, este singura 
autoritate cu competențe în domeniu; 
(OUG 94/2014) 
g) aprobă, conform legii, regulamentele de organizare și de funcționare 
a unităților subordonate și a unităților conexe; 
h) elaborează studii de diagnoză și de prognoză în domeniul 
învățământului; 
i) asigură omologarea mijloacelor de învățământ; 

1. După articolul 94, alineatul (2), litera q), se 
adaugă o nouă literă, litera r), cu următorul 
cuprins: 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 

1. La articolul 94 alineatul (2), 
după litera q), se introduce o 
nouă literă, lit. q1), cu următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 
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j) asigură cadrul organizatoric pentru selecționarea și pregătirea adecvată 
a elevilor cu aptitudini deosebite; 
k) asigură școlarizarea specializată și asistența psihopedagogică adecvată 
a copiilor și tinerilor cu dizabilități sau cu cerințe educaționale speciale; 
l) analizează modul în care se asigură protecția socială în învățământ și 
propune Guvernului și autorităților administrației publice locale abilitate 
măsuri corespunzătoare; 
m) coordonează, monitorizează și controlează perfecționarea și formarea 
inițială și continuă a personalului didactic pentru politicile de interes 
național; 
n) elaborează politicile naționale în domeniul resurselor umane; 
o) răspunde de evaluarea sistemului național de învățământ pe baza 
standardelor naționale; 
p) elaborează, împreună cu alte ministere interesate, strategia colaborării 
cu alte state și cu organismele internaționale specializate în domeniul 
învățământului, formării profesionale și al cercetării științifice; 
q) stabilește modalitățile de recunoaștere și de echivalare a studiilor, a 
diplomelor, a certificatelor și a titlurilor științifice eliberate în străinătate, 
pe baza unor norme interne, încasează taxe, în lei și în valută, pentru 
acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizarea și de recunoașterea actelor 
de studii, conform legii; 

r) stabilește structura anului școlar; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Art.92 - (2) (r) elaborează și asigură 
mentenanța Platformei Naționale de Raportare 
Unică în Învățământul Superior, în vederea 
colectării datelor statistice, a raportărilor 
instituționale și a raportărilor individuale 
privind activitatea științifică a personalului 
didactic și de cercetare, solicitate de Ministerul 
Educației, de organismele consultative ale 
Ministerului Educației, prevăzute la articolul 
217, de Institutul Național de Statistică, de 
Agenția Română de Asigurare a Calității în 
Învățământul Superior sau de alte entități ale 
statului către care instituțiile de învățământ 
superior raportează date instituționale. 
Universitățile vor avea acces la datele incluse și 
la rapoartele realizate de această platformă 
pentru personalul didactic și de cercetare 
propriu”. 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”q1) elaborează și asigură 
mentenanța Platformei Naționale 
de Raportare Unică în 
Învățământul Superior, în vederea 
colectării datelor statistice, a 
raportărilor instituționale și a 
raportărilor individuale privind 
activitatea științifică a personalului 
didactic și de cercetare, solicitate 
de Ministerul Educației, de 
organismele consultative ale 
acestuia, prevăzute la art. 217, de 
Institutul Național de Statistică, de 
Agenția Română de Asigurare a 
Calității în Învățământul Superior 
sau de alte entități ale statului către 
care instituțiile de învățământ 
superior raportează date 
instituționale. Universitățile vor 
avea acces la datele incluse și la 
rapoartele realizate de această 
platformă pentru personalul 
didactic și de cercetare propriu”. 

Autor: Comisia 
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s) elaborează metodologii și regulamente pentru asigurarea cadrului 
unitar al implementării politicilor educaționale naționale; 
t) construiește și asigură funcționarea optimă a Platformei școlare de e-
learning, precum și a Bibliotecii Școlare Virtuale; 
u) elaborează norme specifice pentru construcțiile școlare și pentru 
dotarea acestora; 
v) dă publicității și prezintă Parlamentului anual, până la data de 31 
decembrie, raportul privind starea învățământului preuniversitar în 
România, în care sunt prezentate inclusiv direcțiile și prioritățile de 
dezvoltare a învățământului preuniversitar; (Legea 48/2019 ) 
w) coordonează colectarea și asigură analiza și interpretarea datelor 
statistice pentru sistemul național de indicatori privind educația. 
x) coordonează concursul național de ocupare a posturilor 
didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar de stat; 
y) gestionează modalitatea de utilizare a formularelor actelor de studii, 
documentelor școlare prin controlarea periodică a modului de folosire a 
acestora de către instituțiile și unitățile de învățământ, avizează necesarul 
de formulare solicitat și comanda pentru tipărirea acestora. (OUG 
49/2014) 
z) asigură, la cerere, fiecărui cadru didactic și fiecărui elev un dispozitiv 
- laptop sau tabletă, conectat la internet, pentru a putea participa la 
activitățile de e-learning. (Legea 109/2020 ) 

 
 
  

4. Art. 192. - (1) Asigurarea calității învățământului 
superior și a cercetării științifice universitare este o 
obligație a instituției de învățământ superior și o atribuție 
fundamentală a Ministerului Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului. În realizarea acestei atribuții, 
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 
colaborează cu ARACIS, cu alte agenții înscrise în 
EQAR, precum și cu CNCS, CNATDCU, Consiliul de 
etică și management universitar (CEMU) și alte 
organisme cu competențe în domeniu conform legislației 
în vigoare. 
(11) Activitățile de asigurare externă a calității 
învățământului superior desfășurate pe teritoriul 
României de către agențiile din țară sau străinătate 
înregistrate în EQAR sunt reglementate printr-o 
metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației 
naționale și cercetării științifice. (OUG 96/2016 ) 
 (12) Instituțiile de învățământ superior au obligația să 
creeze structuri tehnico-administrative și de suport care 
să faciliteze managementul activităților de asigurare și 
evaluare internă și externă a calității, finanțate din 
veniturile proprii ale acestora. (OUG 22/2021 ) 
(2) Instituțiile de învățământ superior au obligația de a 
furniza Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și 
Sportului datele solicitate de acesta, cu respectarea 
prevederilor legale. Refuzul sau raportarea falsă încalcă 
principiul răspunderii publice și duce la sancțiunile 
prevăzute de lege. 
 
 
 

2. După articolul 192, alineatul (2), se adaugă 
un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul 
cuprins:  
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Art.192 - (2^1) Raportările instituționale 
solicitate de Ministerul Educației sau de 
organismele consultative ale Ministerului 

2. La articolul 192, după 
alineatul (2), se introduce un nou 
alineat, alin. (21), cu următorul 
cuprins:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”(21) Raportările instituționale 
solicitate de Ministerul Educației 
sau de organismele consultative ale 

Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă  
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--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Instituțiile de învățământ superior care refuză să facă 
publice datele de interes public solicitate de Ministerul 
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului sau oricare 
altă persoană fizică sau juridică încalcă principiul 
răspunderii publice și sunt sancționate conform legii. 
(4) Studenții sunt parteneri cu drepturi depline în 
procesul de asigurare a calității. 

Educației, prevăzute la articolul 217 din 
prezenta lege, de Institutul Național de 
Statistică, de Agenția Română de Asigurare a 
Calității în învățământul Superior sau de alte 
instituții către care instituțiile de învățământ 
superior raportează date instituționale, se vor 
realiza printr-o raportare anuală unică, prin 
intermediul Platformei Naționale de Raportare 
Unică în Învățământul Superior.” 
 
 

--- 

acestuia, prevăzute la art. 217, de 
Institutul Național de Statistică și 
de Agenția Română de Asigurare a 
Calității în învățământul Superior 
se vor realiza printr-o raportare 
anuală unică, prin intermediul 
Platformei Naționale de Raportare 
Unică în Învățământul Superior.” 

Autor: Deputat UDMR Szabo 
Odon + Comisia 

 

 
 
 
Pentru exactitatea 
textului. În prezent 
există o singură 
instituție/agenție. 
 
 

5.  
--- 

4. În termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, Ministerul Educației 
aprobă, prin ordin de ministru, normele 
metodologice în vederea implementării și 
monitorizării acesteia. 
 
 
 
 
 
3. Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de 
la publicarea în Monitorul Oficial al României, 
partea I.  
 

Art. II - (1) În termen de 30 de zile 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi, prin ordin al ministrului  
educației se aprobă normele 
metodologice privind 
implementarea și monitorizarea 
Platformei Naționale de 
Raportare Unică în 
Învățământul Superior. 
 
(2) Prezenta lege intră în vigoare la 
90 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 

Autor: Comisia 

Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 

 


