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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale
(Plx. 333/2018)
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.333 din 25 iunie 2018, Comisia
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii
nr.1/2011 a educaţiei naţionale.
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate și familie, avizul favorabil al Comisiei
pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.596/19.06.2018 și avizul
nefavorabil al Consiliului Economic şi Social nr.3263/12.06.2018, Punctul de vedere negativ al Ministerului Educației Naționale nr.
9579,9376F/25.06.2018.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, în sensul instituirii obligaţiei ca unitățile de învățământ să asigure spaţii de depozitare individuale în care elevii să îşi poată păstra
materialele necesare activităţii şcolare, dar și aspecte legate de greutatea maxim admisă a ghiozdanului unui elev - care nu ar trebui să
depășească 10% din greutatea corporală a elevului.
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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 19 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.
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 şedinţele din 12 și 18 septembrie 2018, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți,
adoptarea propunerii legislative cu amendamentele admise din Anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

PREŞEDINTE
Prof.dr. Camelia GAVRILĂ

SECRETAR
Viorel STAN

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

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

1.
--2.
---

3.

---

Text
propunere legislativă

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Titlul Legii: Lege pentru modificarea și completarea Legii Titlul Legii: Lege
nr.1/2011 a educației naționale
completarea Legii
naționale nr.1/2011
I. Legea nr.1/2011 a educației naționale se modifică și se
completează după cum urmează:

După Articolul 83, se introduce un nou articol, urmând ca
celelalte să fie numerotate corespunzător, după cum
urmează:
Art. 84 - (1) Pentru a nu pune în pericol sănătatea și
integritatea fizică a elevilor, volumul și greutatea manualelor,
rechizitelor și a altor materiale necesare în procesul didactic,
transportate zilnic de elevi la școală și de la școală, vor fi
adaptate capacității de efort fizic a elevilor iar greutatea
acestora nu va depăși 10% din greutatea corporală a elevului.
(2) Unitățile didactice de învățământ preuniversitar trebuie
să asigure fiecărui elev în parte spații speciale, cu acces
individual, pentru depozitarea manualelor, rechizitelor și a
altor auxiliare didactice, inclusiv în afara orelor didactice.
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Motivare

pentru Respectarea
de
educației normelor

Articol unic. - După articolul 83
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 introduce un nou
articol, art. 831, cu următorul
cuprins:

(1) Se elimină.
Autor: Domnul deputat PNL
Sorin-Dan Moldovan + Comisia

tehnică
legislativă
Respectarea
normelor
de
tehnică
legislativă

Există
deja
prevederi
în
vigoare
cu
privire
la
greutatea
ghiozdanului în
legislația
secundară.

„Art. 831 - (1) Unitățile didactice
de
învățământ
preuniversitar
asigură fiecărui elev un spațiu Pentru
special, cu acces individual, pentru corectitudinea
depozitarea
manualelor, normei.
rechizitelor și a altor auxiliare

didactice, inclusiv în afara orelor
didactice.
(3) În cazul în care necesarul de materiale didactice, conform
orarului, suprasolicită capacitatea de efort fizic a elevilor, în
conformitate cu prevederile alin.(1), unitățile de învățământ
preuniversitar trebuie să asigure cadrelor didactice
posibilitățile tehnice necesare pentru transmiterea fizică și/sau
electronică - prin intermediul Platformei Școlare de e-learning
- a secțiunilor din manuale sau a altor materiale didactice
necesare studiului individual sau efectuării lecțiilor în afara
orelor didactice.
(4) Atât părinții cât și cadrele didactice și directorii unităților
de învățământ se asigură că sunt respectate prevederile
referitor la volumul și greutatea manualelor și a altor materiale
didactice pe care elevii le transportă în vederea desfășurării
activităților didactice.
(5) La sesizarea elevilor, a părinților acestora sau a cadrelor
didactice, directorii unităților școlare de stat și particulare
autorizate/acreditate trebuie să ia măsuri pentru respectarea
prevederilor art.(1) și pentru asigurarea condițiilor prevăzute
la art. (2).

(6) Nerespectarea prevederilor de la punctele (1) - (5) se
consideră abatere disciplinară și se sancționează conform
prevederilor Art.280 - 282.
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(3) Se elimină.
Autor: Domnul deputat PNL
Sorin-Dan Moldovan + Comisia

(4) Se elimină
Autor: Domnul deputat PNL
Sorin-Dan Moldovan + Comisia

Dificultăți
aplicarea
prevederii.

Dificultăți
în
aplicarea
prevederii.
Fiecare elev ar
trebui cântărit
acasă și la
școală.

(2) La sesizarea elevilor, a
părinților sau tutorilor legali ai Pentru
acestora sau a cadrelor didactice, corectitudinea
directorii unităților de învățământ normei.
de
stat
și
particulare
autorizate/acreditate trebuie să ia
măsuri
pentru
asigurarea
condițiilor prevăzute la alin. (1).”
Autor: Domnul deputat PNL
Sorin-Dan Moldovan + Comisia
(6) Se elimină.
Autor: Comisia

în

Prevedere
neclară.

