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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 06 aprilie 2016 
Nr.4c-9/76 

RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  

(Plx. 44/2016) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.44 din 16 martie 2016, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011. 

           Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Comisiei pentru egalitate de șanse între femei și bărbați, avizul Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități, avizul Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Economic şi Social şi  Punctul de vedere al Guvernului.                                                                                                    

           Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare,  în sensul introducerii în programul școlar, în școli și grădinițe, a programului facultativ, cu plată, organizat în vacanța de vară, 
în scopul supravegherii și instruirii copiilor în activități opționale și recreative. Astfel, se oferă un program educațional viabilă pentru 
părinții implicați în câmpul muncii care nu au o alternativă de supraveghere a copiilor în timpul vacanței. 

          2.  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 
73 din Constituţia României, republicată. 
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La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 17  deputaţi, din totalul de 26 de membri ai Comisiei.  
  

În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat 
ca invitat domnul Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.   
 

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. 
 
             4.  În urma dezbaterii, în şedinţa din 05 aprilie 2016, Comisia a propus, cu 15 voturi pentru și 2 voturi împotrivă, respingerea 
propunerii legislative din următoarele considerente: 
 - conform art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educației naționale nr. 1/2011, structura anului școlar se stabilește anual prin ordin al 
ministrului educației și prevede explicit perioadele de cursuri și perioadele de vacanță, în funcție de dezvoltarea psihosomatică a copiilor, 
conținutul programelor școlare, alternarea perioadelor de activitate cu cele de odihnă pentru elevi și cadre didactice. În baza prevederilor 
art. 267 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plată, în cuantum de 62 de zile 
lucrătoare, în perioada vacanțelor școlare (86 de zile de vacanță prevăzute pentru anul școlar 2015-2016). Perioadele de efectuare a 
concediului se stabilesc în funcție de interesul învățământului și al cadrelor didactice în cauză, cu asigurarea personalului didactic necesar 
pentru desfășurarea examenelor naționale (evaluare națională, două sesiuni ale examenului de bacalaureat, examene de certificare, 
definitivat și titularizare); 

- orice activitate didactică în plus față de norma didactică, precum și orice întrerupere a concediului legal, trebuie remunerată. La fel 
și în cazul organizării de activități recreative sau instructive pe perioada vacanței școlare, cadrele didactice participante trebuie remunerate. 
În prezent, astfel de sume nu sunt prevăzute în bugetul de stat;  

-  cadrele didactice nu pot fi obligate să participe la activități suplimentare, peste norma didactică, activitățile recreative sau 
instructive pe perioada vacanței școlare constituind o alegere personală și individuală pentru fiecare cadru didactic în parte; 
 - în perioada vacanțelor școlare, conform Ordinului MEN nr. 5115/2014, grădinițele pot organiza activități educative cu copii, în 
baza hotărârii consiliului de administrație, cu respectarea legislației în vigoare.  
  
         PREŞEDINTE                                       SECRETAR 
                              Adrian Nicolae DIACONU                                                                           Victor CRISTEA 
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