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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 21 septembrie 2021 
Nr.4C-11/693 

 
RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011  
(Plx. 158/2021) 

 
 

1. În baza prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 158 din 17 mai 2021, Comisia pentru 
învățământ a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011. 

 
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 Comisiei juridică, de disciplină și 
imunități, avizul negativ al Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.298/10.05.2021, avizul 
nefavorabil al Consiliului Economic și Social cu nr.3636/28.04.2021, punct de vedere negativ al Guvernului nr. 1093/07.06.2021. 

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

ulterioare, în sensul inserării unui nou articol privitor la structura anului școlar, prin impunerea unui număr minim de zile de școală. 
 
 

 2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituția României, republicată. 
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 La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 26 deputați, din totalul de 26 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 Iulian Cristache - președinte și  domnul Eugen 
Ilea - vicepreședinte, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți; domnul Rareș Voicu – președinte și domnul Robert Avram din partea  
Consiliului Elevilor din România; domnișoara Ariana Dudună - vicepreședinte și domnișoara Ariana Cartoafă - vicepreședinte, Asociația 
Elevilor din Constanța; domnul senator Ștefan Pălărie - 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 21 septembrie 2021, Comisia, cu 19 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 1 
abținere, a adoptat respingerea inițiativei legislative din următoarele considerente: 
 - art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, face referire la rețeaua școlară pe cicluri 
de învățământ și reglementează numărul de elevi pe formațiuni de studiu în funcție de fiecare nivel de învățământ. Așadar, sediul materiei 
nu este după art. 63; 
 - expunerea de motive a inițiativei legislative prezintă, în paralel, numărul de zile de școală din statele europene, aferente fiecărui ciclu 
de învățământ. Conform acestei centralizări, România se află în top 3 țări cu cele mai puține zile de școală din Europa. Intenția legiuitorului, 
exprimată în expunerea de motive, este de a „oferi posibilitatea elevilor din școlile cu rezultate slabe sau elevilor din mediile dezavantajate de 
a reduce decalajele (...)”, nefiind prezentate, însă, modalitățile prin care aceste decalaje vor fi recuperate; 
 - un studiu realizat în anul 2015 arată faptul că paralele realizate la nivel global între timpul pe care elevii îl petrec la școală și performanța 
lor academică nu scot la iveală o relație cauză-efect foarte clară. Alți factori, precum calitate actului educațional, mărimea efectivelor de elevi, 
implicarea părinților etc. joacă roluri cheie, mult mai relevante decât timpul pe care elevii îl petrec la școală; 
 - fără modificări structurale la nivelul sistemului educațional, în ceea ce privește arhitectura curriculară, modul în care se realizează 
evaluarea elevilor și scopul acesteia, formarea cadrelor didactice, numărul de zile pe care elevii îl petrec la școală nu va avea un impact 
semnificativ asupra calității actului educațional; 
 - conform 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 reglementat printr-o lege organică; 
 - ar fi complet greșit ca numărul de zile dintr-un an pe care elevii să-l petreacă la școală să fie rigidizat în textul Legii educației naționale. 
Acest număr de zile trebuie stabilit de Ministerul Educației, deoarece acesta trebuie corelat cu planurile cadru și cu programele școlare. Esențial 
pentru elevi este nu numărul de zile petrecut la școală, ci ceea ce fac elevii în acest timp; 
 - dacă se analizează numărul de ore pe an pe care elevii din România le stau la școală, pentru parcurgerea materiei de la disciplinele pe 
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care le studiază, se va constata că aceștia petrec mai mult timp la școală comparativ cu elevii din alte țări unde sunt mai multe zile de școală 
decât în țara noastră; 
 - propunerea legislativă nu conține prevederi care să vizeze reducerea numărului de materii studiate, stabilirea unui număr minim de zile 
de școlarizare pentru fiecare nivel de studiu neconducând astfel la o mai bună pregătire a elevilor. 
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