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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 08 iunie 2021 
Nr.4C-11/674 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea  

Legii educației naționale nr.1/201 cu modificările și completările ulterioare  
 (Plx. 149/2021) 

 
 

1. În baza prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 149 din 10 mai 2021, Comisia pentru 
învățământ a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al 

Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 
minorităților naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.111/11.03.2021, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social cu 
nr.2266/05.03.2021 și Punctul de vedere al Guvernului nr. 957/17.05.2021 cu observații și propuneri. 

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

ulterioare, în sensul introducerii la competența-cheie antreprenorială aspecte financiare, iar la atribuțiile centrelor comunitare de învățare 
permanentă la nivel local, programele de educație antreprenorială să includă și educația financiară. 

 
 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 19 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
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În baza prevederilor art. 55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat ca 
invitați: doamna Ștefania Maria Manea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației; domnul Eugen Ilea - vicepreședinte, Federația 
Națională a Asociațiilor de Părinți; domnul Rareș Voicu - Consiliul Elevilor din România. 

 
 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 urma dezbaterii, în ședința din data de 08 iunie 2021, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a propus adoptarea 
propunerii legislative cu amendamentele admise din Anexa.  
 
  
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO                       

                             SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

 
 
 
 

 Șef birou Ioana Florina Mînzu 
Consilier parlamentar Adrian Iacob 
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  Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE  

 
Nr. 
crt. 

Text  
Lege nr.1/2011 cu m si 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 cu modificările și completările 
ulterioare

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

Respectarea normelor 
de tehnică legislativă 

2.  
 

--- 

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 
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 modifică după cum 
urmează:

Respectarea normelor 
de tehnică legislativă 

3. Art. 68 - (1) Curriculumul național pentru 
învățământul primar și gimnazial se 
axează pe 8 domenii de competențe-cheie 
care determină profilul de formare a 
elevului: 
a) competențe de comunicare în limba română și în limba maternă, în 
cazul minorităților naționale; 
b) competențe de comunicare în limbi străine; 
c) competențe de bază de matematică, științe și tehnologie; 
d) competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca 
instrument de învățare și cunoaștere; 
e) competențe sociale și civice; 

f) competențe antreprenoriale; 
g) competențe de sensibilizare și de expresie culturală; 
h) competența de a învăța să înveți. 
(2) Educația fizică și sportul în învățământul preuniversitar sunt cuprinse 
în trunchiul comun al planurilor de învățământ. 
(3) Disciplina Tehnologia informației și comunicării constituie o 
disciplină opțională pentru elevii din clasele I-IV și este disciplină 
obligatorie în învățământul gimnazial și liceal. 
(4) Curriculumul pentru clasele pregătitoare urmărește dezvoltarea 
fizică, socio-emoțională, cognitivă a limbajului și comunicării, precum 
și dezvoltarea capacităților și a atitudinilor în învățare, asigurând 
totodată punțile către dezvoltarea celor 8 competențe-cheie. 
(5) Învățământul liceal este centrat pe dezvoltarea și diversificarea 
competențelor-cheie și formarea competențelor specifice în funcție de 
filieră, profil, specializare sau calificare. 
(6) Învățământul profesional este orientat pe formarea de competențe 
specifice calificării profesionale și aptitudinilor practice și pe 
aprofundarea competențelor-cheie în contexte reale de muncă. 

1. Articolul 68 litera f) se completează și va 
avea următorul cuprins:  
 

--- 
 
 
 
“f) competențe antreprenoriale și 
financiare;” 
 
 
 
 
 

--- 

1. La articolul 68 alineatul 1, 
litera f) și va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 

”f) Text nemodificat 
 

Respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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4. Art. 344 - (1) Atribuțiile centrelor 
comunitare de învățare permanentă la 
nivel local sunt următoarele: 
a)realizează studii și analize privind nevoia de educație și formare 
profesională la nivel local; 
b)elaborează planuri locale de intervenție în domeniul educației 
permanente; 
c)oferă servicii educaționale pentru copii, tineri și adulți prin: 
(i)programe de tip remedial pentru dobândirea sau completarea 
competențelor-cheie, inclusiv programe educaționale de tip "A doua 
șansă" sau programe de tip "zone de educație prioritară" pentru tinerii și 
adulții care au părăsit timpuriu sistemul de educație ori care nu dețin o 
calificare profesională; 
(ii)programe pentru validarea rezultatelor învățării nonformale și 
informale; 
(iii)programe de dezvoltare a competențelor profesionale pentru 
calificare/recalificare, reconversie profesională, perfecționare, 
specializare și inițiere profesională; 

(iv) programe de educație antreprenorială;
(v) programe de dezvoltare personală sau de timp liber; 
(vi) organizarea de activități de promovare a participării la învățarea 
permanentă a tuturor membrilor comunității; 
d)oferă servicii de informare, orientare și consiliere privind: 
(i)  accesul la programe de educație și formare profesională; 
(ii) validarea rezultatelor învățării nonformale și informale; 
(iii)pregătirea în vederea ocupării unui loc de muncă; 
e) oferă servicii de evaluare și certificare a rezultatelor învățării 
nonformale și informale; 
f) asigură accesul membrilor comunității la mijloace moderne de 
informare și comunicare; 
g) promovează parteneriatul cu mediul economic; 
h) implementează instrumentele dezvoltate la nivel european, Europass 
și Youthpass, pașaportul lingvistic, precum și portofoliul de educație 
permanentă; 
i)gestionează informații cu privire la participarea beneficiarilor la 
serviciile acestora. 
(2) Metodologia de acreditare, evaluare periodică, organizare și 
funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 

2. Articolul 344 alin. (1) lit. c) pct.(iv) se 
modifică și va avea următorul cuprins:   
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
“(iv) programe de educație antreprenorială 
și financiară;” 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

2. La articolul 344 alineatul 1, 
litera c), punctul (iv) va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”iv) Text nemodificat 
 
 

Respectarea normelor 
de tehnică legislativă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  
--- 

Art. II - În termen de 90 de zile de la data 
publicării prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Ministerul Educației 
va elabora programa școlară conform 
prevederilor art. I. 

Art. II - Ministerul Educației  
elaborează programele prevăzute 
la art. I pct.2 până la începutul 
anului școlar următor publicării 
prezentei legi în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 

Autor: Deputat UDMR Szabo 
Odon + Comisia

Pentru a exista timpul 
necesar elaborării 
programelor. 

6.  
--- 

Art. III - Prezenta lege se aplică începând 
cu următorul an școlar publicării ei în 
Monitorul Oficial al României. 

Se elimină 
Autor: Deputat PSD Mirela 

Furtună + Comisia 

Se regăsește la art. 5 
alin.(2) din Legii 1/2011. 
Pentru evitarea 
paralelismului legislativ. 

 


