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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
(Plx. 149/2017)
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.149 din 27 martie 2017, Comisia
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii
educaţiei naţionale nr.1/2011.
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și probleme ale
minorităților naționale, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și
bănci, avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul negativ al Consiliului Economic şi Social.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, în sensul finanțării, din fonduri publice, a învățământului teologic pastoral, organizat de instituțiile de învățământ
particular, specific cultelor recunoscute, pentru care, în prezent, nu există organizat învățământ de stat.
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 20 deputaţi din totalul de 24 membri ai Comisiei.
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca
invitat domnul prof. univ. dr. ing. 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.
4. În urma dezbaterii, în şedinţele din 04, 11 și 25 aprilie 2017, Comisia a propus, cu 19 voturi pentru și 1 abținere, adoptarea
propuneri legislative cu amendamentele admise din Anexă.

PREŞEDINTE
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

SECRETAR
Robert Nicolae TURCESCU

Consilier parlamentar
Ioana Florina Mînzu
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ANEXĂ
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.

Text
Lege nr.1/2011,
cu modific şi complet ult

1.

--2.

---

3.

Art. 61 - (1) Reţeaua şcolară este formată din
totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate,
respectiv autorizate provizoriu.
(2) Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de
stat şi particular preuniversitar se organizează de
către autorităţile administraţiei publice locale, cu
avizul conform al inspectoratelor şcolare. Pentru
învăţământul special liceal şi special postliceal,
reţeaua şcolară se organizează de către consiliul
judeţean, respectiv de către consiliile locale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea
partenerilor sociali şi cu avizul conform al
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului.
(3) În cadrul reţelei şcolare se pot înfiinţa şi pot
funcţiona, conform legii, grupe/clase în alternative
educaţionale integrate în unităţi şcolare de stat sau
particulare.
(4) Persoanele juridice şi fizice pot înfiinţa, conform
legii, unităţi de educaţie timpurie şi de învăţământ
primar, gimnazial, liceal şi postliceal.

Text
propunere legislativă

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

Titlul Legii: Lege pentru modificarea şi Titlul Legii: Lege pentru completarea Respectarea
normelor
de
completarea Legii educaţiei naţionale Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
tehnică
nr.1/2011
Articol unic – Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011 cu modificările şi completările
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie
2011, se modifică şi 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 completează după cum
urmează:

legislativă
Respectarea
normelor
de
tehnică
legislativă

--1. La articolul 61, după alineatul (4), se Respectarea
de
introduce un nou alineat, alineatul (41), normelor
redactare.
cu următorul cuprins:
„(41) În cazul în care autorităţile
administraţiei publice locale nu aprobă
organizarea rețelei școlare prevăzute la
alin. (2), în termen de 30 de zile de la data
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limită impusă pentru aprobare, ministrul
educaţiei naționale emite un ordin cu
privire la aprobarea reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ de stat,
confesional şi particular preuniversitar
pentru unitatea administrativă teritorială în
cauză, cuprinzând toate grupele, clasele de
nivel preșcolar, primar, gimnazial, liceal şi
postliceal.”
Autor: Deputat UDMR
Szabo Odon

(5) Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ se dă
publicităţii la începutul fiecărui an, pentru anul
şcolar următor. Cifra de şcolarizare pentru
învăţământul de stat se aprobă prin hotărâre a
Guvernului, cu cel puţin 6 luni înainte de începerea
anului şcolar.
(6) În cadrul sistemului naţional de învăţământ
preuniversitar de stat se pot înfiinţa şi pot funcţiona,
conform legii, unităţi de învăţământ cu clase
constituite pe bază de contracte de parteneriat între
unităţi de învăţământ de stat şi particulare acreditate,
între acestea şi operatori economici, precum şi între
instituţii din ţară şi străinătate, pe baza unor acorduri
interguvernamentale.
(7) Unităţile de învăţământ preuniversitar, indiferent
de tip, nivel, formă, filieră şi profil sunt supuse
acreditării şi evaluării periodice, conform legii.
(8) Pentru a asigura calitatea învăţământului, la
propunerea autorităţilor administraţiei publice locale
sau din proprie iniţiativă, inspectoratele şcolare pot
solicita
Ministerului
Educaţiei,
Cercetării,
Tineretului
şi
Sportului
ridicarea
acreditării/autorizării unei unităţi de învăţământ cu
personalitate juridică sau a unei structuri a acesteia
în conformitate cu prevederile legale. În situaţia în
care Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în
învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare
ARACIP,
retrage
acreditarea/autorizaţia
de
funcţionare, pentru neîndeplinirea condiţiilor legale,
unei unităţi de învăţământ, aceasta îşi încetează
activitatea. Autorităţile administraţiei publice locale
realizează alocarea elevilor altor unităţi şcolare, cu
respectarea interesului copiilor şi asigurarea
logisticii necesare.
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4.

5.

Art. 119 - (1) În instituţiile de învăţământ superior
de stat, învăţământul este gratuit pentru cifra de
şcolarizare aprobată anual de Guvern şi cu taxă.
Cuantumul taxei este stabilit de către senatul
universitar, conform legii.
(2) În instituţiile de învăţământ superior particular,
învăţământul este cu taxă. Cuantumul taxei este
stabilit de către consiliul de administraţie, conform
legii.

(3) Instituţiile de învăţământ superior au autonomie
în stabilirea cuantumului taxelor şi au obligaţia să le
comunice tuturor celor interesaţi, inclusiv pe site-ul
universităţii.
(4) În temeiul principiului autonomiei universitare,
instituţiile de învăţământ superior de stat au dreptul
să stabilească şi să încaseze sumele reprezentând
contravaloarea serviciilor de şcolarizare pentru
persoanele înmatriculate la studii şi care au
beneficiat anterior gratuit de şcolarizare în cadrul
unui alt program de studii universitare în cadrul
aceluiaşi ciclu de studii universitare finanţate de la
bugetul de stat.
Art. 222 - (1) Învăţământul universitar de stat este
gratuit pentru cifra de şcolarizare aprobată anual de
Guvern şi cu taxă, în condiţiile legii.
(2) În învăţământul universitar de stat gratuit se pot
percepe taxe pentru: depăşirea duratei de şcolarizare
prevăzute de lege, admiteri, înmatriculări,
reînmatriculări, repetarea examenelor şi a altor
forme de verificare, care depăşesc prevederile
planului de învăţământ. De asemenea, se pot percepe
taxe şi pentru activităţi neincluse în planul de
învăţământ, conform metodologiei aprobate de

1. După alineatul (1) al articolului 119 se
introduce un nou alineat, alineatul (11)
cu următorul cuprins:
„(11) În instituțiile de învățământ
superior
confesional,
confesional
particular,
particular
pentru
specializare, programul de studii
universitare de licență de teologie
pastorală, învățământul este gratuit în
cazul în care în cadrul învățământului
superior de stat nu există învățământ
teologic
pastoral
specific
cultului,
recunoscut ca și cult conform Legii
489/2006 privind libertatea religioasă și
regimul general al cultelor, respectiv,
pentru cifra de școlarizare aprobată și
finanțată anual de Guvern și cu taxă.
Cuantumul taxei este stabilit de către
Senatul Universitar, conform legii.”

2. La articolul 119, după alineatul (2) se
introduce un nou alineat, alineatul (21)
cu următorul cuprins:
”(21) În cazul în care în cadrul
învățământului superior de stat nu există
învățământ teologic pastoral specific
cultului, recunoscut ca și cult conform
Legii nr. 489/2006 privind libertatea
religioasă și regimul general al cultelor,
republicată, prin excepție de la
prevederile alin. (2), în instituțiile de
învățământ superior confesional particular,
pentru programul de studii universitare de
licență de teologie pastorală, învățământul
este gratuit, pentru cifra de școlarizare
aprobată și finanțată anual de Guvern.”

Respectarea
normelor
de
redactare.

Pentru integrare
armonioasă în
cuprinsul legii.
Pentru
completarea
informației
juridice.

Autor: Deputat UDMR
Szabo Odon

2. După alinatul (6) al articolului 222 se 3. La articolul 222, după alinatul (6), se Respectarea
de
introduce un nou alineat, alineatul (61) introduce un nou alineat, alineatul (61) normelor
redactare.
cu următorul cuprins:
cu următorul cuprins:
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senatul universitar.
(3) Finanţarea învăţământului superior de stat se
asigură din fonduri publice, în concordanţă cu
următoarele cerinţe:
a)considerarea dezvoltării învăţământului superior
ca responsabilitate publică şi a învăţământului, în
general, ca prioritate naţională;
b)asigurarea calităţii învăţământului superior la
nivelul standardelor din Spaţiul European al
învăţământului Superior pentru pregătirea resurselor
umane şi dezvoltarea personală ca cetăţeni ai unei
societăţi democratice bazate pe cunoaştere;
c)profesionalizarea resurselor umane în concordanţă
cu diversificarea pieţei muncii;
d)dezvoltarea învăţământului superior şi a cercetării
ştiinţifice şi creaţiei artistice universitare pentru
integrarea la vârf în viaţa ştiinţifică mondială.
(4) Execuţia bugetară anuală a instituţiilor de
învăţământ superior de stat se face publică.
(5) Finanţarea învăţământului superior de stat poate
fi realizată pe bază de contract şi prin contribuţia
altor ministere, pentru acele instituţii de învăţământ
superior care pregătesc specialişti în funcţie de
cerinţele ministerelor respective, precum şi prin alte
surse, inclusiv împrumuturi şi ajutoare externe.
(6) Toate resursele de finanţare ale universităţilor de
stat sunt venituri proprii.

„(61) Statul sprijină învățământul teologic
pastoral acreditat din instituțiile de
învățământ
superior
confesional
particular,
particular
pentru
specializare,
programul
de
studii
universitare de licență de teologie pastorală
în cazul în care în cadrul învățământul
superior de stat nu există învățământ
teologic
pastoral
specific
cultului
respectiv, recunoscut ca și cult conform
Legii 489/2006 privind libertatea religioasă
și regimul general al cultelor.”

(7) Statul poate sprijini învăţământul superior
particular acreditat.
(8) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi
particulare pot primi donaţii din ţară şi din
străinătate, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
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(61) Statul sprijină învățământul teologic
pastoral acreditat din instituțiile de
învățământ superior confesional pentru
programul de studii universitare de licență
de teologie pastorală în cazul în care, în
cadrul învățământului superior de stat, nu
există învățământ teologic pastoral specific
cultului respectiv, recunoscut ca și cult
conform Legii nr. 489/2006, republicată.”
Autor: Deputat UDMR
Szabo Odon

Pentru
completarea
informației
juridice.

6.

Art. 231 - Sursele de finanţare ale instituţiilor de
învăţământ superior particulare şi confesionale
particulare sunt compuse din:
a) sumele depuse de fondatori;

--b) taxe de studiu şi alte taxe şcolare;
c) sponsorizări, donaţii, granturi şi finanţări acordate
pe bază de competiţie, exploatarea rezultatelor
cercetării, dezvoltării, inovării şi alte surse legal
constituite.

3. După litera (a) ) al articolului 231 se
introduce o nouă litera, litera (a1) ) cu
următorul cuprins:
a1) fonduri publice, în cazul în care în
cadrul învățământului superior de stat nu
există învățământ teologic pastoral specific
cultului respectiv, recunoscut ca și cult
conform Legii 489/2006 privind libertatea
religioasă și regimul general al cultelor.

Respectarea
normelor
de
redactare.

Pentru
completarea
informației
juridice.

--Art. II – Punctele 2, 3 şi 4 ale articolului I
intră în vigoare începând cu anul
universitar următor intrării în vigoare a
prezentei legi.
Autor: Deputat UDMR
Szabo Odon

7.
---

4. La articolul 231, după litera a), se
introduce o nouă literă, litera a1), cu
următorul cuprins:
”a1) fonduri publice, în cazul în care în
cadrul învățământului superior de stat nu
există învățământ teologic pastoral specific
cultului respectiv, recunoscut ca și cult
conform Legii nr. 489/2006, republicată.”
Autor: Deputat UDMR
Szabo Odon

---
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Pentru a se
putea
stabili
procedurile de
urmat.

