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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 07 noiembrie 2017 
Nr.4c-9/289 
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative privind modificarea articolului 84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  

(Plx. 291/2017) 
 
 

1.  În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 291 din 23 octombrie 2017, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă privind modificarea articolului 84 
din Legea 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 Consiliului Legislativ şi avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social. 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alineatelor (1) şi (4) ale articolului 84 din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării prevederilor care îngrădesc dreptul autorităţilor locale de a stabili 
facilităţi suplimentare pentru elevi referitor la costurile de transport şi la accesul la manifestări culturale.  

 
          2.  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 
73 din Constituţia României, republicată. 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
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 În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat 
ca invitat domnul 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 şedinţa din 07 noiembrie 2017, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea 
propunerii legislative cu amendamentele admise din Anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  

  
   
 

            PREŞEDINTE                                               SECRETAR 
                              Prof. dr. Camelia GAVRILĂ                       Mihaela HUNCĂ         
 
 
   
 

Consilier parlamentar 
Ioana Florina Mînzu 
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                                ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text 
Lege 1/2011 cu m și c ult 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
--- 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea art.  
84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  

Titlul Legii: Lege pentru 
modificarea art.  84 alin.(1) şi (4) 
din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 

2.  
 

--- 

Articol unic: - Alineatul (1) şi alineatul (4) 
ale articolului 84 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 

Articol unic: - Alineatele (1) şi (4) 
ale articolului 84 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 18 din 10 
ianuarie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 

Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 

3. Art. 84 - (1) Elevii din învăţământul 
obligatoriu, profesional şi liceal 
acreditat/autorizat beneficiază de tarif 
redus cu 50% pentru transportul local în 
comun, de suprafaţă, naval şi subteran, 
precum şi pentru transportul intern auto, 
feroviar şi naval, pe tot parcursul anului 
calendaristic. 

(OUG 117/2013) 
 
 
 

(4) Elevii beneficiază de tarife reduse cu 
75% pentru accesul la muzee, la 
concerte, la spectacole de teatru, de 
operă, de film şi la alte manifestări 
culturale şi sportive organizate de 
instituţii publice. 

”Art. 84 - (1) Elevii din învăţământul 
obligatoriu, profesional şi liceal 
acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus 
cu minimum 50% pentru transportul local în 
comun, de suprafaţă naval şi subteran, 
precum şi pentru transportul intern auto, 
feroviar şi naval, pe tot parcursul anului 
calendaristic. 
 
        ………………………….               
 
(4)  Elevii beneficiază de tarife reduse cu 
minimum 75% pentru accesul la muzee, la 
concerte, la spectacole de teatru, de operă, de 
film şi la alte manifestări culturale şi sportive 
organizate de instituţii publice.”. 

 
 

(1) Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Text nemodificat 
 

 

 


