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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 09 septembrie 2021 
Nr.4C-11/694 

 
RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru completarea art.94 la Legea educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011 
 (Plx. 159/2021) 

 
1. În baza prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 159 din 17 mai 2021, Comisia pentru 

învățământ a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru completarea art.94 la Legea educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 
2011. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 
299/10.05.2021, avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social cu nr.3637/28.04.2021, Punct de vedere negativ al Guvernului nr. 
1092/07.06.2021. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea dispozițiilor art.94 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, astfel încât vacanțele școlare să fie stabilite diferențiat atât în funcție de cele patru macroregiuni ale țării, 
cât și în funcție de ciclurile de învățământ. 

 
 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 18 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

În baza prevederilor art. 55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat ca 
invitați: doamna Ștefania Maria Manea - secretar de stat în cadrul Ministerul Educației; domnul Eugen Ilea - vicepreședinte, Federația Națională 
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a Asociațiilor de Părinți; domnul Rareș Voicu și domnul Silviu Morcan - Consiliul Elevilor din România; domnișoara Ariana Dudună - 
vicepreședinte și domnișoara Ariana Cartoafă - vicepreședinte, Asociația Elevilor din Constanța; domnul deputat Alin Gabriel Apostol - 
inițiator. 

  
 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. 
   

4. În urma dezbaterii, în ședințele din data de 08 și 15 iunie și 09 septembrie 2021, Comisia, cu 3 voturi pentru adoptare, 11 voturi 
împotriva adoptării și 4 abțineri, respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: 

- conform prevederilor art.94 alin. (2) privind exercitarea atribuțiilor de către Ministerul Educației, la lit. r) se precizează că acesta 
„stabilește structura anului școlar”. Structura anului școlar se stabilește în urma consultărilor cu partenerii de dialog social, se avizează în 
Comisia de Dialog Social și se pune în aplicare prin ordin al ministrului educației, deci nu poate fi reglementată într-o lege organică;  

- propunerea legislativă nu vizează interesul central al elevilor. Toate măsurile din legea-cadru a educației trebuie să fie luate în așa fel 
încât interesul elevilor să primeze și nu creșterea confortului celor care merg în vacanțe sau să fie stimulat turismul. Turismul poate fi stimulat 
prin alte măsuri, precum acordarea, în continuare, a voucherelor de vacanță, nu prin modificarea vacanțelor elevilor; 

- o asemenea măsură, de începere a cursurilor elevilor în perioade diferite, în funcție de clasele în care sunt elevii și de ciclurile de 
învățământ, ar conduce la bulversarea sistemului de învățământ preuniversitar, deoarece consecința principală ar fi decalarea examenelor 
naționale și afectarea mobilității personalului didactic de predare. Propunerea creează dificultăți în programarea examenelor naționale, a 
olimpiadelor și a concursurilor școlare, dar și pentru anumite categorii de părinți, precum cei care au mai mulți copii, de vârste diferite; 

- nu sunt precizate soluțiile pentru cadrele didactice care, în acest tip de sistem, ar avea un an școlar prelungit și un concediu mai scurt 
sau pentru profesorii care susțin ore la clase din ani diferiți. De asemenea, nu sunt precizate sursele de finanțare necesare implementării măsurii;   

- pct. 1 alin. b) din textul inițiativei face referire la diferențierea, în funcție de nivelul de școlarizare, a datei de începere a anului școlar. 
Decalarea cu 3 săptămâni a datei de începere a anului școlar pentru elevii din clasele V-VII și IX-XI reprezintă un dezavantaj pentru elevii din 
aceste clase întrucât pentru aceștia cursurile vor avansa cu mult către luna iulie, perioadă în care temperaturile din sălile de clasă sunt 
semnificativ mai crescute, punând elevii și cadrele didactice în situația de a suporta un disconfort termic accentuat, care afectează bunul mers 
al procesului educațional, întrucât majoritatea unităților de învățământ preuniversitar din România nu beneficiază de instalații de climatizare. 
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