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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 07 decembrie 2022 
Nr.4C-11/423 

 
RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 
(Plx. 613/2022) 

 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 613 din 14 noiembrie 2022, 
Comisia pentru învățământ a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru știință și tehnologie, avizul negativ al Comisiei 

pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1196/03.11.2022, Punctele 
de vedere ale Consiliului Economic și Social nr. 6725/25.10.2022 și Punctul de vedere negativ al Guvernului. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, în vederea introducerii în planurile-cadru ale învățământului primar, gimnazial, liceal și profesional a disciplinei 
școlare „ Ora de cultură și tradiții românești”. 

 
 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 14 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei. 
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În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat 
ca invitați: domnul Cătălin Micu - subsecretar de stat în cadrul Ministerului Educației; domnul Robert Avram  - președinte, Consiliul Național 
al Elevilor; doamna Ariana Dudună - președinte, Asociația Elevilor din Constanța.   

  
 3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 
   

4. În urma dezbaterii, în ședința din data de 07 decembrie 2022, Comisia, cu 13 voturi pentru și 1 vot împotrivă, a hotărât respingerea 
propunerii legislative din următoarele considerente:  

- în conformitate cu art. 65 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, ”planurile-cadru și programele școlare pentru disciplinele/domeniile de 
studiu, respectiv modulele de pregătire obligatorii din învățământul preuniversitar sunt elaborate de către instituțiile și organismele abilitate 
ale Ministerului Educației și se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării”. Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 369/2021 „Ministerul Educației organizează și conduce sistemul național de educație, formare profesională și cercetare 
științifică universitară, exercitându-și atribuțiile stabilite prin legi și prin alte acte normative din sfera sa de activitate”. În jurisprudența sa, 
Curtea Constituțională a reținut în mod repetat, inclusiv prin Decizia nr. 58/2022, că „acceptarea ideii potrivit căreia Parlamentul își poate 
exercita competența de autoritate legiuitoare în mod discreționar, oricând și în orice condiții, adoptând legi în domenii care aparțin în 
exclusivitate actelor cu caracter infralegal, administrativ, ar echivala cu o abatere de la prerogativele constituționale ale acestei autorități, 
consacrate de art. 61 alin. (1) din Constituție, și transformarea acesteia în autoritate publică executivă"'. 

- planul-cadru pentru învățământul gimnazial, adoptat prin Ordinul MENCS nr. 3590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de 
învățământ pentru învățământul gimnazial, prevede deja un număr de 18 discipline, corelat cu un număr de ore săptămânale, care variază  
între 26-28 ore pentru clasa a V-a și 31-35 ore pentru clasa a VIII-a;  

- anumite discipline din trunchi comun, precum Limba și literatura română, cuprind temele propuse ca argument al inițiativei:  
programa de Limba și literatura română pentru gimnaziu (anexa 2 la Ordinul MEN nr. 3393/2017): identitate personală - identitate națională - 
diversitate culturală și lingvistică; carte românească de învățătură - de la prima carte tipărită la cartea digitală; valori etnice în legendele 
popoarelor, valori ale culturii populare în spațiul românesc, elemente de mitologie românească, valori culturale românești din lume;  
programa la Limba și literatura română pentru clasa a XI-a, ciclul superior al liceului: fundamente ale culturii române, dimensiunea religioasă 
a existenței (studiu de caz), formarea conștiinței istorice (studiu de caz), descoperirea literaturii populare; programa la Limba și literatura 
română pentru clasa a XII-a, ciclul superior al liceului: curente culturale/literare manifestate în perioada interbelică – tradiționalismul, 
Nichifor Crainic și articolul – program Sensul tradiției; 

- în rândul disciplinelor opționale incluse în oferta națională există o serie de programe școlare aprobate, inclusiv cele elaborate în 
cadrul proiectului Curriculum relevant, Educație deschisă pentru toți – CRED, precum Educație pentru peisaj - clasa a V-a/ a VI-a, Istoralia - 
clasa a VI-a, Educație pentru patrimoniu - clasa a VI-a/a VII-a, Științele și patrimoniul - clasa a VIII-a; 
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- Expunerea de motive nu respectă structura instrumentului de prezentare și motivare, nu folosește terminologia proiectului de act 
normativ pe care îl prezintă și nu fundamentează toate soluțiile care fac obiectul propunerii legislative, așa cum prevăd art. 31 alin. (1), art. 32 
alin. (1), respectiv art. 6 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- introducerea unui alin. (21) la art. 46 și, respectiv, la art. 68 este de natură să instituie paralelisme în reglementare cu normele propuse 
la pct. 1 pentru art. 182 alin. (1) și (2), aspect interzis de art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2000; 

- cu privire la pct. 1, la textul propus pentru art. 182 alin. (1), referitor la expresia „învățământul teologic și învățământul militar 
preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională”, trebuie semnalat că, potrivit art. 31 alin. (1) din actul normativ 
de bază, învățământul liceal cuprinde și „filiera vocațională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic și pedagogic”. Ca urmare, norma 
trebuie reformulată, deoarece învățământul teologic și învățământul militar preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate 
națională sunt incluse în învățământul liceal; 

- sintagmele „colective de experți cunoscători ai tradițiilor și ai culturii românești” și, respectiv, „personalul didactic prevăzut în 
prezenta lege” sunt lipsite de claritate și previzibilitate; 

- în ceea ce privește necesitatea modificării art. 46 alin. (2) și (4), într-o sesizare care a vizat existența unor programe școlare speciale 
pentru învățarea limbii române care se adresează membrilor unei minorități naționale, Curtea Constituțională a reținut, prin Decizia nr. 
2/2011, că acest fapt „are semnificația luării în considerare a situației lor specifice, respectiv a faptului că aceste persoane au o altă limbă 
maternă decât limba română. Așadar, situația diferită a membrilor minorităților naționale în mod evident reclamă și un tratament juridic 
diferit pentru a se asigura o egalitate efectivă și accesul la o educație de calitate pentru toate persoanele. Prin urmare, legiuitorul trebuie să 
țină cont de acest lucru și să adapteze cerințele de învățare a Limbii și literaturii române în funcție de situația concretă a persoanelor 
aparținând minorităților naționale”. 
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