PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT,
ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT
București, 14 iulie 2020
Nr.4C-11/255/254/270/289
RAPORT COMUN
asupra propunerii legislative pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Plx. 254/2020),
propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 1/2011 a educației naționale (Plx. 255/2020), propunerii legislative
privind digitalizarea învățământului românesc (Plx. 275/2020) și propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii
educației naționale 1/2011 (Plx. 377/2020)
1. În baza prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx.254 din 03 iunie 2020, Comisia
pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru completarea art.111 din Legea
educației naționale nr.1/2011, cu adresa nr. Plx.255 din 03 iunie 2020, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii
1/2011 a educației naționale, cu adresa nr. Plx.275 din 10 iunie 2020 propunerea legislativă privind Digitalizarea învățământului românesc.
În baza prevederilor art. 94 și 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx.377 din 24 iunie
2020, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, propunerea legislativă
pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011.
Conform prevederilor art. 68 alin. (1) și (2) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, având în vedere faptul că cele patru
inițiative legislative au același obiect de reglementare, se va întocmi un singur raport.
Comisia a reținut ca inițiativă de bază și va propune spre adoptare propunerea legislativă pentru completarea art.111 din Legea
educației naționale nr.1/2011 (Plx. 254/2020), în care se pot prelua ca amendamente prevederi din propunerea legislativă pentru
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modificarea și completarea Legii 1/2011 a educației naționale (Plx. 255/2020), propunerea legislativă privind digitalizarea învățământului
românesc (Plx. 275/2020) și din propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 (Plx. 377/2020).
Pe cale de consecință, pentru Plx. 255/2020, Plx. 275/2020 și Plx. 377/2020 se va formula propunere de respingere.
În baza prevederilor art. 68 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, ținând cont de faptul că pentru Plx. 377/2020
s-a aprobat procedură de urgență, raportul se elaborează în procedură de urgență.
Pentru întocmirea raportului comun, Comisia a analizat avizele favorabile ale Comisiei pentru tehnologia informației și
comunicațiilor nr. 4c-19/56/19.06.2020, 4c-19/57/16.06.2020, 4c-19/63/22.06.2020, avizele favorabile ale Comisiei pentru drepturile
omului, culte și problemele minorităților naționale nr. 4c-6/324/16.06.2020 și nr. 4c-6/353/29.06.2020, avizul favorabil al Comisiei pentru
muncă și protecție socială nr. 4C-9/424/30.06.2020, avizele favorabile ale Consiliului Legislativ nr. 506/26.05.2020, nr. 377/29.06.2020,
nr. 507/26.05.2020 și nr. 531/02.06.2020, avizele favorabile ale Consiliului Economic și Social nr. 3967/25.05.2020, nr. 3968/25.05.2020 și
nr. 4328/03.06.2020, Punctul de vedere negativ al Guvernului nr. 983/10.06.2020.
Propunerile legislative au ca obiect de reglementare completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, în sensul instituirii obligației Ministerului Educației și Cercetării de a asigura, din bugetul de stat, cheltuielile aferente unităților
de învățământ preuniversitar, inclusiv pentru învățământul special, pentru achiziționarea de dispozitive electronice care să asigure accesul
la activitățile didactice la distanță pentru anumite categorii de elevi defavorizați, dar și pentru întreg personalul didactic care desfășoară
activitate de predare, precum și pentru asigurarea cheltuielilor ocazionate de racordarea la o rețea de internet al acestor dispozitive.
Totodată, se dorește elaborarea unei strategii privind educația on-line până la începutul anului școlar 2020-2021, care urmează a fi
transpusă în planurile-cadru de învățământ începând cu anul școlar 2020-2021. Se are în vedere și posibilitatea ca finanțarea cheltuielilor
privind achiziționarea dispozitivelor și plata ocazionată de asigurarea conexiunii la internet să se realizeze din fonduri europene. Se mai
dorește stabilirea obligativității ca manuale școlare și alte auxiliare didactice să fie disponibile și în format digital. De asemenea, se instituie
în sarcina autorităților publice locale obligația de a asigura accesul la internet al tuturor unităților de învățământ de pe raza în care aceste
autorități au competentă teritorială.
2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.
73 din Constituția României, republicată.
La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 20 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
În baza prevederilor art. 55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat
ca invitat doamna Ioana Lazăr - secretar general în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.
3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.91 alin.(8) din Regulamentul Camerei
Deputaților, republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.
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4. În urma dezbaterii, în ședința din 08 iulie 2020, Comisia propune Plenului Camerei Deputaților, cu unanimitatea voturilor celor
prezenți, adoptarea propunerii legislative pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Plx. 254/2020) cu
amendamentele admise din Anexa ce face parte integrantă din prezentul raport comun și respingerea propunerii legislative pentru
modificarea și completarea Legii 1/2011 a educației naționale (Plx. 255/2020), propunerii legislative privind digitalizarea învățământului
românesc (Plx. 275/2020) și propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 (Plx. 377/2020).

PREȘEDINTE
Prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai CÎMPEANU

SECRETAR
Viorel STAN

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

Text
Legea nr. 1/2011 cu m. și c. ult.
---

2.
---

3.

Text
propunere legislativă
Titlul Legii: Lege pentru completarea
art.111 din Legea educației naționale
nr.1/2011
Articol unic. - După litera i) a alineatului (1)
al articolului 111 din 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 introduc două noi litere, literele
j) și k), cu următorul cuprins:

Art. 111 - (1) De la bugetul de stat, prin
bugetul
Ministerului
Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului, se
asigură următoarele cheltuieli aferente
unităților de învățământ preuniversitar, “j) cheltuieli cu achiziționarea de dispozitive
electronice care să asigure accesul la activitățile
inclusiv pentru învățământul special:
didactice la distanță pentru următoarele
..............
categorii de persoane:
i) toți elevii a căror familie nu a realizat în cele
3 luni înainte de achiziționarea dispozitivelor
electronice un venit lunar mediu per membru
de familie mai mare sau egal decât salariul de
bază minim net pe economie;
ii) toți elevii orfani de unul sau ambii părinți,
respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de
protecție plasamentul;
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Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

Text nemodificat
Articol unic. – 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 și va avea următorul
cuprins:
1. După litera i) a alineatului (1) al
articolului 111 se introduce o nouă
literă, lit. j), cu următorul cuprins:
”j) cheltuieli cu achiziționarea de
dispozitive electronice care să asigure
accesul la activitățile didactice în
modul on-line pentru următoarele
categorii de persoane:
1. toți elevii a căror familie nu a
realizat în cele 3 luni înainte de
achiziționarea
dispozitivelor
electronice un venit lunar mediu per
membru de familie mai mare sau egal
cu salariul de bază minim net pe
economie;
2. toți elevii orfani de unul sau ambii
părinți, respectiv pentru care s-a
dispus ca măsură de protecție
plasamentul;

Respectarea
normelor de
tehnică
legislativă

Respectarea
normelor de
tehnică
legislativă.
Pentru a se
păstra
terminologia
folosită
în
legea
în
vigoare.

3. toți elevii bolnavi de TBC, care se
află în evidența unităților medicale, cei
care suferă de diabet, boli maligne,
sindromuri de malabsorbție grave,
insuficiență renală cronică, epilepsie,
cardiopatii
congenitale,
hepatită
cronică, boli imunologice, boli rare,
infestați cu virusul HIV sau bolnavi de
SIDA, cei cu handicap locomotor,
spondilită anchilozantă sau reumatism
articular și cu orice alte boli cornice
grave atestate medical de către
medicul specialist curant și medicul de
familie;
iv) întreg personalul didactic care desfășoară 4. întreg personalul didactic care
desfășoară activitate de predare.”
activitate de predare.
Autor: Comisia
iii) toți elevii bolnavi de TBC, care se află în
evidența unităților medicale, celor care suferă
de diabet, boli maligne, sindromuri de
malabsorbție grave, insuficiență renală cronică,
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită
cronică, boli imunologice, boli rare, infestați cu
virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu
handicap locomotor, spondilită anchilozantă
sau reumatism articular și cu orice alte boli
cornice grave atestate medical de către medicul
specialist curant și medicul de familie;

k) cheltuieli privind racordarea la internet a
persoanelor prevăzute la lit. j).

2. După alineatul (4) al articolului
111 se introduce un nou alineat,
alin. (41), cu următorul cuprins:
”(41) Autoritățile administrației
publice locale asigură accesul la Text preluat
din
Plx.
internet al tuturor unităților de 377/2020.
învățământ în localitățile în care
acestea își exercită autoritatea.
Autor: Comisia

4.
---

k) Se elimină.
Autor: Comisia

Legea
nr.
109/2020
cuprinde deja
această
prevedere.

---
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