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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative privind 

unele măsuri de informatizare în domeniul educaţiei, trimisă Comisiei pentru 

tehnologia informației și comunicațiilor și Comisiei pentru învățământ, cu adresa PLx 

nr. 317/2021 din 27 septembrie 2021. 

 Prin conținutul si obiectul de reglementare, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 
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                                                                               Plx. nr.317/2021 
RAPORT COMUN  

asupra 
 propunerii legislative privind unele  

măsuri de informatizare în domeniul educaţiei 
 

În temeiul dispozițiilor art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia 
pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisia pentru învățământ au fost 
sesizate pentru dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă privind unele măsuri de 
informatizare în domeniul educaţiei, trimisă cu adresa Plx. nr.317/2020 din 27 
septembrie 2021. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform avizului nr. 
761/22.09.2021. 

Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil propunerea de act normativ, 
conform avizului nr.6590/14.09.2021. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului nr.4c-6/719/6.10.2021. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil 
inițiativa legislativă, conform avizului nr.4c-20/353/6.10.2021. 

Comisia pentru știință și tehnologie a avizat favorabil propunerea legislativă, 
conform avizului nr.4c-24/160/12.10.2021. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat 
negativ inițiativa legislativă, conform avizului nr.4c-7/417/12.10/2021. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat negativ inițiativa legislativă, 
conform avizului nr.4c-9/703/11.10.2021. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri de 
informatizare în domeniul educaţiei. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează 
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adoptarea Programului Naţional pentru Digitalizarea Educaţiei, program suport pentru 
activităţile educaţionale faţă în faţă şi în sistem online, în scopul asigurării infrastructurii 
resurselor şi personalului de specialitate necesare implementării măsurilor de digitalizare 
a sistemului de învăţământ la toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar. 
Programul Naţional pentru Digitalizarea Educaţiei este structurat pe trei piloni: Platforma 
Naţională Educaţională, Proiectul „Conectivitate în şcoliˮ şi Planul de măsuri pentru 
transformarea digitală. De asemenea, iniţiativa legislativă vizează Proiectul „Educaţie pe 
tot parcursul vieţii‟, al cărui scop este înfiinţarea de centre comunitare de educaţie 
digitală pentru adulţi. 

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice potrivit prevederilor art. 73 alin.(3) din Constituția României, 
republicată, iar în aplicarea prevederilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamantală, Camera 
Deputaților este primă Cameră sesizată. 

În conformitate cu prevederile art.62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
cele două Comisii sesizate în fond au dezbătut propunerea legislativă în ședințe separate. 

Comisia pentru învățământ a dezbătut propunerea legislativă în ședința din data 
de 26 octombrie 2021. La lucrările Comisiei au fost prezenți 14 deputați din totalul de 26 
membri ai Comisiei.  

Potrivit prevederilor art.56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, la 
dezbaterea propunerii legislative a participat, în calitate de invitat, doamna Maria 
Ștefania Manea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru învățământ au hotărât, cu 13 voturi 
împotrivă și o abținere, respingerea propunerii legislative. 

Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a dezbătut inițiativa 
legislativă în ședința din 9 noiembrie 2021. La lucrările ședinței au fost prezenți 10 
deputați din totalul de 14 membri.  

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative 
privind unele măsuri de informatizare în domeniul educaţiei, din următoarele 
considerente: 

- prevederile art. 2 alin. (12) încalcă prevederile art. 109 alin. (1) din Constituția 
Românei, republicată;  

- textul propunerii legislative nu este corelat cu prevederile altor acte normative în 
vigoare, cu obiect de reglementare similar; 

- art. 70 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, stabilește existența bibliotecii școlare virtuale și a platformei 
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școlare de e-learning. De aceea, nu este necesară crearea unei alte Platforme naționale 
educaționale; 

- asigurarea dispozitivelor digitale conectate la o rețea de internet pentru elevi și 
profesori a fost prevăzută prin Legea nr. 109/2020. De aceea, cadrul legal pentru obiectul 
proiectului „Conectivitate în școli" există, ceea ce înseamnă că nu este necesară 
înființarea unor noi structuri de tipul centre multimedia la nivelul inspectoratelor școlare;  

- nu sunt clare prevederile art. 2 alin. (4) privind ponderea formelor clasice de 
predare, precum și cele referitoare la modalitatea în care profesorii vor trebui să 
transpună respectivul procent în spațiul digital, în raport cu totalul conținuturilor din 
programa școlară; 

- programele de formare, evaluare și certificare de competențe digitale superioare 
pentru elevi, cadre didactice și părinți nu sunt definite și nu prevăd nicio sursă de 
finanțare; 

- nu se specifică sub ce formă vor avea loc sesiunile de formare și nici caracterul 
lor opțional/ obligatoriu al acestora; 

- nu intră în competența Parlamentului Românei elaborarea și aprobarea de 
strategii, în acest caz a Programului Național pentru Digitalizarea Educației, având în 
vedere că acesta ține de competența Ministerului Educației, putând fi aprobat doar printr-
un act al Guvernului;  

- Ministerul Educației a lansat pe 18 decembrie 2020 în dezbatere publică proiectul 
Strategiei de Digitalizare a Educației din România 2021-2027 - SMART-Edu, care este în 
curs de adoptare și punere în aplicare, conform termenelor stipulate în planurile 
operaționale de acțiuni de la nivelul fiecărui capitol al Strategiei; 

- textul inițiativei nu respectă prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, din punctul de vedere al clarității, coerenței și corectitudinii 
normelor, al sintagmelor utilizate și a corelării cu actele normative în vigoare pentru 
evitarea paralelismelor legislative. 
         

PREȘEDINTE 
Ioan–Sabin SĂRMAȘ 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 
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