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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

             Bucureşti, 08.06.2021 
                                                                Nr.4c-3/262/2021 

 
AVIZ 

 
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 
servicii a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru învățământ, 
care este sesizată în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările 
ulterioare, transmisă cu adresa nr. P.L.x. 149/2021 din 10 mai 2021. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 111/11.03.2021, avizează favorabil 
propunerea legislativă. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul introducerii educaţiei financiare în 
învăţământul preuniversitar, alături de educaţia antreprenorială. 
 Examinarea propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din data de 
08.06.2021. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative cu amendamente admise 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz. 
 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 
și ale art.91 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este primă Cameră 
sesizată. 
  
 

 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 
 
 
Șef birou, Cristina Neicu 

simona.tirzioru
Original
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Anexă 
 

AMENDAMENTE ADMISE  
 

Nr. 
crt. 

 
Acte normative Text propunere legislativă Amendamente admise/autor Motivare 

1.   Titlul Legii 
LEGE 

pentru modificarea și completarea 
Legii educației naționale nr. 1/2011 cu 
modificările și completările ulterioare 

Nemodificat  

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: 

Nemodificat  

3.  Art. 68 - (1) Curriculumul national pentru 
învăţământul primar şi gimnazial se 
axează pe 8 domenii de competenţe-cheie 
care determină profilul de formare a 
elevului: 
f) competenţe antreprenoriale; 

1. Articolul 68 litera f) se completează 
și va avea următorul cuprins: 
”f) competențe antreprenoriale și 
financiare;” 

1. Articolul 68 litera f) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
f) Nemodificat 
Autor: Roșca Mircea - PNL 

Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 
(recomandarea 
Consiliului 
Legislativ) 

4.  Art. 344 - (1) Atribuţiile centrelor 
comunitare de învăţare permanentă la 
nivel local sunt următoarele: 
c) oferă servicii educaţionale pentru 
copii, tineri şi adulţi prin: 
 (iv) programe de educaţie 
antreprenorială; 

2. Articolul 344 alin. (1) lit. c) pct. (iv) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
”(iv) programe de educație 
antreprenorială și financiară;” 

2. Nemodificat  

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 

Art. II – În termen de 180 de zile de la 
data publicării prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Ministerul Educației 
va elabora programa școlară conform 

Termenul de 90 
pentru elaborarea 
unei programe 
şcolare este 
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școlară conform prevederilor art. I. prevederilor art. I. 
Autor: Roșca Mircea - PNL 

nerealist 
(recomandarea 
Guvernului) 

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

Art. III – Prezenta lege se aplică începând 
cu anul școlar 2022 – 2023. 
Autor: Roșca Mircea - PNL 

In cazul 
promulgării acestei 
legi anterior datei 
de 1 septembrie 
a.c., următorul an 
şcolar publicării ei 
în Monitorul 
Oficial al României 
ar fi anul şcolar 
2021-2022, 
nemaiexistând timp 
suficient pentru 
elaborarea 
programei şcolare. 
Pentru a evita o 
astfel de situaţie şi 
o eventuală 
amânare a 
termenului de 
intrare în vigoare a 
legii, se impune 
stabilirea de la bun 
început un termen 
realist pentru 
intrarea în vigoare a 
legii 

 
 


