PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 16 octombrie 2018
Nr.4c-11/253
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asupra Legii pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011,
aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Cererii Președintelui Românie
(Plx. 169/2018)
1. În baza prevederilor art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.169 din 03 septembrie 2018,
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, Legea pentru modificarea Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Cererii Președintelui României.
Legea are ca obiect de reglementare modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul
introducerii obligaţiei Ministerului Educaţiei Naţionale de a da publicităţii şi prezenta, anual, Parlamentului raportul privind starea
învăţământului preuniversitar în România, în termen de 3 luni de la sfârșitul anului școlar, împreună cu direcţiile şi priorităţile de dezvoltare a
învăţământului preuniversitar, precum şi de a publica anual un raport privind starea învăţământului superior, în termen de trei luni de la
sfârșitul anului universitar, împreună cu direcţiile şi priorităţile de dezvoltare ale învăţământului superior. Totodată, se vizează adoptarea unor
condiții în care se organizează și funcționează formațiuni de studiu pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale
sau lingvistice.
2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia
României, republicată.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 21 deputaţi din totalul de 25 membri ai Comisiei.
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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.
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.
În data de 23 iulie 2018, Președintele României a transmis Parlamentului solicitarea de reexaminare a Legii.
În Cererea de reexaminare se precizează că Legea transmisă spre promulgare prezintă neclarități, fiind incompletă în reglementare, și
poate crea neclarități în aplicare. Astfel, articolul unic pct. 1, anume art. 63 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, introduce un nou
termen, cel de ”minorități lingvistice”, care nu este definit nici în legea de bază, nici în legea transmisă spre promulgare, motiv pentru care se
propune reexaminarea și stabilirea cu exactitate a sensului noțiunii în cauză. Totodată, se consideră că noua formă a art. 63 alin. (2) nu este
corelată cu dispozițiile în vigoare, respectiv art. 19 alin. (3) și art. 221 alin. (4), și intră în contradicție cu prevederile art. 221 alin. (5) și art. 45
alin. (6).
Comisia a analizat atât cuprinsul Cererii de reexaminare, cât și forma Legii transmisă la promulgare de Senat, în calitate de Cameră
decizională.
4. În urma dezbaterii, în şedinţele din 09 și 16 octombrie 2018, Comisia a propus, cu 13 voturi pentru și 8 abțineri, aprobarea Cererii
de reexaminare a Legii și adoptarea Legii pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 cu amendamentele admise și respinse
din Anexa ce face parte integrantă din prezentul raport.

PREŞEDINTE
Prof.dr. Camelia GAVRILĂ

SECRETAR
Viorel STAN

Șef birou Ioana Mînzu
Consilier parlamentar Monica Tudor
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Anexă
I. AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.
1.

Text
Lege nr.1/2011, cu m şi c ult
---

2.
---

3.

Art.63 - (1) În învăţământul preuniversitar, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de
studiu, după cum urmează:
a) educaţia antepreşcolară: grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puţin de 5 şi nu mai mult de
9;
b) învăţământul preşcolar: grupa cuprinde în medie 15 preşcolari, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai
mult de 20;
c) învăţământul primar: clasa cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult
de 25;
d) învăţământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai
mult de 30;
e) învăţământul liceal şi profesional: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi
nu mai mult de 30;
1
e ) învăţământul dual: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 20 şi nu mai mult de
30;
e2) instruirea practică şi pregătirea de specialitate se desfăşoară pe grupe de minimum 10 elevi şi
maximum 15 elevi;
3
e ) clasele din învăţământul dual pot fi constituite din maximum 3 grupe cu calificări diferite;
f) învăţământul postliceal: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai
mult de 30;
g) învăţământul special pentru elevi cu deficienţe uşoare şi/sau moderate: grupa care cuprinde în
medie 10 elevi, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 12;
h) învăţământul special pentru elevi cu deficienţe grave: grupa care cuprinde în medie 5 elevi, dar
nu mai puţin de 4 şi nu mai mult de 6.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin.
(1), în localităţile în care există cerere
pentru forma de învăţământ în limba
maternă a unei minorităţi naţionale,
efectivele formaţiunilor de studiu pot fi
mai mici decât minimul prevăzut de
prezenta
lege.
Decizia
privind
înfiinţarea şi funcţionarea acestor
formaţiuni
de
studiu
aparţine
Ministerului Educaţiei Naționale, cu
consultarea consiliului de administraţie

Text Lege
Text propus de Comisie
trimisă la promulgare
(autor amendament)
Titlul Legii: Lege pentru modificarea Titlul Legii: Lege pentru modificarea
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
și completarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011
unic:
Legea
educației
Articol unic: Legea educației naționale Articol
nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial naționale nr.1/2011, publicată în
al României, Partea I, nr. 18 din 10 Monitorul Oficial al României,
ianuarie 2011, cu modificările și Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011,
completările ulterioare, se modifică după cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se
cum urmează:
completează după cum urmează:
1. La articolul 63, alineatul (2) va avea 1. La articolul 63, alineatul (2) va
următorul cuprins:
avea următorul cuprins:

”(2) Prin excepţie de la prevederile alin.
(1), în localităţile în care există cerere
pentru forma de învăţământ în limba
maternă a unei minorităţi naţionale sau
lingvistice, efectivele formaţiunilor de
studiu se organizează, înființează și
funcționează astfel:
a)
înființarea de noi formațiuni de
studiu pentru forma de învățământ în
limba maternă a unei minorități
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„(2) Prin excepție de la prevederile alin.
(1), în localitățile în care există cerere
pentru forma de învățământ în limba
maternă a unei minorități naționale,
efectivele formațiunilor de studiu se
organizează, înființează și funcționează
astfel:
a)
organizarea de noi formațiuni
de studiu pentru forma de învățământ în
limba maternă a unei minorități

Motivare

Pentru a se pune
în acord cu
Cererea
de
reexaminare și
sugestiile
formulate.

al unităţii de învăţământ respective.

naționale sau lingvistice, cu efective mai
mici decât minimul prevăzut de prezenta
lege se poate realiza la cerere, în
condițiile legii;

naționale, cu efective mai mici decât
minimul prevăzut de prezenta lege se
poate realiza la cerere, conform art. 19
alin. (3), în condiţiile legii;

b)
reorganizarea,
desființarea
formaţiunilor de studiu pentru forma de
învăţământ în limba maternă a unei
minorităţi naţionale sau lingvistice
existente, se poate realiza cu avizul
conform al Ministerului Educaţiei
Naționale, Comisiei de învăţământ şi
tineret a Consiliului Minorităţilor
Naţionale,
aflat
în
coordonarea
Departamentului de Relații Interetnice
din cadrul Secretariatului General al
Guvernului și/sau al organizaţiei
minorităţii naţionale reprezentate în
Parlamentul României;

b)
organizarea,
reorganizarea,
desființarea oricăror formațiuni de
studiu inclusiv cel simultan pentru
forma de învățământ în limba maternă a
unei minorități naționale existente, se
poate realiza cu avizul conform al
Ministerului
Educației
Naționale,
Comisiei de învățământ şi tineret a
Consiliului Minorităţilor Naţionale,
aflat în coordonarea Departamentului
de Relaţii Interetnice din cadrul
Secretariatului General al Guvernului
şi/sau al organizaţiei minorităţii
naţionale reprezentate în Parlamentul
României;

c) în situaţii excepţionale, formaţiunile
de preşcolari sau de elevi pentru forma
de învăţământ în limba maternă a unei
minorităţi naţionale sau lingvistice pot
funcţiona sub efectivul minim sau peste
efectivul maxim, cu aprobarea direcției
pentru
minorități
din
cadrul
Ministerului Educaţiei Naționale, pe
baza unei propuneri justificate din
partea consiliului de administraţie al
unităţii de învăţământ sau al organizaţiei
minorităţii naţionale reprezentate în
Parlamentul României, care solicită
exceptarea de la prevederile alin. (1).”

c)
în
situaţii
excepţionale,
formaţiunile
de
studiu
pentru
antepreșcolari, preşcolari sau elevi
pentru forma de învăţământ în limba
maternă a unei minorităţi naţionale pot
funcţiona sub efectivul minim sau peste
efectivul maxim, cu aprobarea direcţiei
pentru
minorităţi
din
cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale, pe
baza unei propuneri justificate din
partea consiliului de administraţie al
unității de învățământ sau al
organizației
minorității
naționale
reprezentate în Parlamentul României,
care solicită exceptarea de la
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prevederile alin.(l).”
Autor: Deputat UDMR Szabo Odon

(3) În situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari sau de elevi pot
funcţiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea
consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei
justificări din partea consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1).
(31) Situaţiile aprobate de inspectoratul şcolar se comunică
Ministerului Educaţiei Naţionale şi autorităţilor locale pentru asigurarea
finanţării.

2. După alineatul (2) al articolului 63
se introduc trei noi alineate, alin. (21),
(22) și (23), cu următorul cuprins:
”(21) Prevederile alin. (2) se aplică și
formațiunilor de studiu în limba
română
atunci
când
acestea
funcționează în zone unde ponderea
unei
minorități
etnice
este
majoritară. În aceste situații, avizul
conform,
respectiv
aprobarea
prevăzută la alin. (2) lit. b) și c) se
realizează de direcția de specialitate
competentă din cadrul Ministerului
Educației Naționale.
(22) Prevederile alin. (2) și (21) se
aplică doar formațiunilor de studiu
ce cuprind, conform legii, grupe,
clase
sau
ani
de
studiu.
Reorganizarea
unităților
de
învățământ cu personalitate juridică
se realizează conform art. 221.
(23)
Aplicarea
prevederilor
prezentului articol, respectiv a art.
221 nu poate avea ca efect pierderea
personalității juridice de către
unitățile de învățământ singulare
acordate conform art. 45 alin. (6).”

4.

---

---

Autor: Deputat UDMR Szabo Odon
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Pentru a se pune
în acord cu
Cererea
de
reexaminare și
sugestiile
formulate.

5.

6.

Art. 94 - (2) Ministerul Educaţiei
Naționale
exercită,
în
domeniul
învăţământului
preuniversitar,
următoarele atribuţii:
…………
v) dă publicităţii şi prezintă anual
Parlamentului raportul privind starea
învăţământului
preuniversitar
în
România;
…

2. La articolul 94 alineatul (2), litera v)
va avea următorul cuprins:
3. Text nemodificat
”v) în termen de trei luni de la sfârșitul
anului școlar dă publicității și prezintă
anual Parlamentului raportul privind starea
învățământului preuniversitar în România.
Concomitent, sunt prezentate direcțiile și
prioritățile de dezvoltare a învățământului
preuniversitar.”

Art. 216 - (2) Ministerul Educaţiei 3. La articolul 216 alineatul (2), litera j)
Naționale are următoarele atribuţii va avea următorul cuprins:
principale:
”j) în termen de trei luni de la sfârșitul
............
j) publică anual un raport privind starea anului universitar publică anual un raport
privind starea învățământului superior.
învăţământului superior.
Concomitent, sunt prezentate direcțiile și
prioritățile de dezvoltare a învățământului
superior.”

4. Text nemodificat

II. AMENDAMENTE RESPINSE
Nr.
Text
crt.
Lege nr.1/2011, cu m şi c ult
1. Art.63 - (2) Prin excepţie de la
prevederile alin. (1), în localităţile în care
există cerere pentru forma de învăţământ
în limba maternă a unei minorităţi
naţionale, efectivele formaţiunilor de
studiu pot fi mai mici decât minimul
prevăzut de prezenta lege. Decizia
privind înfiinţarea şi funcţionarea

Text Lege
trimisă la promulgare
La articolul 63, alineatul (2) va avea
următorul cuprins:
”(2) Prin excepţie de la prevederile alin.
(1), în localităţile în care există cerere
pentru forma de învăţământ în limba
maternă a unei minorităţi naţionale sau
lingvistice, efectivele formaţiunilor de
studiu se organizează, înființează și
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Text propus de Comisie
(autor amendament)

Art. 63 - (2) Se elimină.
Autor: Deputat PNL Raluca Turcan

Motivare
a)
Motivare
pentru adoptare
Prevederile
acestui
articol
intră
în
contradicție
cu
art. 19 alin. (3)
din LEN 1/2011,
în legătură cu
organizarea
și

acestor formaţiuni de studiu aparţine
Ministerului Educaţiei Naționale, cu
consultarea consiliului de administraţie
al unităţii de învăţământ respective.

funcționează astfel:
a)
înființarea de noi formațiuni de
studiu pentru forma de învățământ în
limba maternă a unei minorități
naționale sau lingvistice, cu efective mai
mici decât minimul prevăzut de prezenta
lege se poate realiza la cerere, în
condițiile legii;
b)
reorganizarea,
desființarea
formaţiunilor de studiu pentru forma de
învăţământ în limba maternă a unei
minorităţi naţionale sau lingvistice
existente, se poate realiza cu avizul
conform al Ministerului Educaţiei
Naționale, Comisiei de învăţământ şi
tineret a Consiliului Minorităţilor
Naţionale,
aflat
în
coordonarea
Departamentului de Relații Interetnice
din cadrul Secretariatului General al
Guvernului și/sau al organizaţiei
minorităţii naţionale reprezentate în
Parlamentul României;
c) în situaţii excepţionale, formaţiunile
de preşcolari sau de elevi pentru forma
de învăţământ în limba maternă a unei
minorităţi naţionale sau lingvistice pot
funcţiona sub efectivul minim sau peste
efectivul maxim, cu aprobarea direcției
pentru
minorități
din
cadrul
Ministerului Educaţiei Naționale, pe
baza unei propuneri justificate din
partea consiliului de administraţie al
unităţii de învăţământ sau al organizaţiei
minorităţii naţionale reprezentate în
Parlamentul României, care solicită
exceptarea de la prevederile alin. (1).”
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funcționarea
la
cererea părinților,
tutorilor
legali
sau a cultelor
recunoscute
de
stat grupe, clase
sau unități de
învățământ
preuniversitar cu
personalitate
juridică, iar în
cazul în care
instituțiile
care
pot avea inițiativă
pentru
reorganizarea
unităților
de
învățământ și au
opinii divergente
- MEN decide
reorganizarea
conf. art. 61
alin. (2).
Acest
amendament
stabilește o nouă
procedură
de
organizare
a
formațiunilor de
studiu, ceea ce
intră
în
contradicție
cu
art. 221 alin 5.
Conf. art. 45 alin
(6),
în cazul
unităţilor de nivel
gimnazial
sau
liceal cu predare
în
limbile
minorităţilor
naţionale,
singulare
în
municipiu, oraş
sau comună, se

acordă
personalitate
juridică,
indiferent
de
efectivul
de
elevi.
b)
Motivare
pentru respingere
Amendament
respins la vot.
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