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Comisia pentru invafamant, 
^tiinfa, tineret $i sport Nr. XXVIII/47/2020

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii educa^iei
nat:ionale nr.1/2011

In conformitate cu prevederile artJO din Regulamentul Senatului, 
republican cu modificarile ulterioare, Comisia pentru invafamann ^tiinja, tineret 
§i sport, prin adresa nr. L605/2019, a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, m vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului asupra Propunerii 
legislative pentru completarea Legii educa^iei na|:ionale nr.1/2011, 
adoptata de Camera Deputa^ilor in forma ini^iala, in condi^iile art. 75 alin. [2) 

teza a Ill-a din Constitufia Romaniei, republicata.
Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea Legii 

educa5;iei najionale nr.1/2011 cu modificarile §i completarile ulterioare, in 

vederea stabilirii zilei in care incepe anul ^colar si cursurile acestuia, precum 5! a 

zilei in care se finalizeaza anul scolar.
Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa a avizat favorabil cu 

observa5:ii §i propuneri.
Consiliul Economic ^i Social a avizat favorabil propunerea legislativa.
La dezbaterea propunerii legislative a participat, in conformitate cu 

prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile 

ulterioare, din partea Guvernului: domnul Secretar de stat Dragos-Lucian 

Radulescu - Ministerul Educaliei si Cercetarii.
Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunita^i ^i validari si Comisia 

pentru drepturile omului, egalitate de §anse, culte $i minoritaji au transmis avize 
favorabile.

In cadrul dezbaterilor s-au formulat amendamente care, supuse votului, au 
fost adoptate ^i se regasesc in Anexa nr.l ce face parte integranta din prezentul 
raport.
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Amendamentul respins este cuprins m Anexa nr. 2
In ^edin^a din 25 februarie 2020 membrii Comisiei au luat in dezbatere 

propunerea legislative si au hotarat, cu unanimitate de voturi, sa adopte raport 

de admitere cu amendamente admise.
Comisia pentru invaj:amant, 5tiinj;a, tineret ^i sport supune spre dezbatere $1 

adoptare plenului Senatului raportul de admitere, cu amendamente admise si 
cu un amendament respins, si propunerea legislative.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislative face parte din 

categoria legilor organice §i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile 

art.76 alin.(l] din Constitute.
Potrivit art.75 din Constitufia Romaniei, republicate, §i art.92 alin.(8) pct.2 

din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificerile ulterioare, Senatul este 

Camera decizionala.

Pre§edinte, Secretar,

Senator Liliana SbirneaSenator Livi rian Pop
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ANEXA nr. 1 la Raportul nr. XXVin/47/2020

AMENDAMENTE ADMISE

La Propunerea legislativa pentru completarea Legii educafiei na^ionale nr.1/2011

L605/2019

Text propunere legislativa Amendamente adoptate de comisie ObservatiiNr. Text Lege nr. 1/2011
Crt.

Titlul legii: Lege pentru completarea 
Legii educafiei nafionale nr.1/2011

1.

Articol unic. - Dupa articolul 63 din 
Legea educafiei nafionale nr.1/2011, 
publicata m Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.18 din 10 
ianuarie 2011, cu modificarile ^i 
completarile ulterioare, se introduce 
un nou articol, art. 63^, cu urmatorul 
cuprins:

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnica 
legislativa

2. Articol unic.
nafionale nr.1/2011, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, 
numarul 18 din 10 ianuarie 2011, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, 
se completeaza §i va avea urmatorul 
cuprins:

Legea educafiei

Dupa articolul 63 se introduce un 
nou articoL articolul 63L cu 
urmatorul cuprins:

“Art. 631 Structura anului ^colar

3.
Autoh
amendament:

Lavinia 
Craioveanu 
Senator PSD

(1) Anul §colar incepe, de regula, in 
prima zi lucratoare a lunii septembrie, 
include doua semestre §i se finalizeaza 
la 31 august din anul calendaristic 
urmator. Cursurile anului §colar incep 
in a 3-a saptamana a lunii septembrie.

Art. 63^. - (1) Anul §colar incepe, de 
regula, in prima zi lucratoare a lunii 
septembrie, include doua semestre §i 
se finalizeaza la 31 august din anul 
calendaristic urmator. Cursurile 
anului §colar incep in data de 15

Ecaterina 
Andronescu 
Senator PSD
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m ziua de luni. septembrie.

(2) Ministerul Educajiei Na^ionale 
stabile§te, prin ordin al ministrului, 
structura anului §colar, sesiunile de 
examene, perioadele de desfa§urare ale 
concursurilor, precum vacanjele
§colare in conformitate cu atribuliile 
prevazute de art. 94 alin. (2) lit. r).”

(2) Text nemodificat
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ANEXA nr. 2 la Raportul nr. XXVin/47/2020

AMENDAMENT RESPINS

La Propunerea legislativa pentru completarea Legii educa(iei nationals nr.1/2011

L605/2019

ObservatiiText Lege nr. 1/2011 Text propunere legislativa Amendament respins de comisieNr.
Crt.

Art. 63^. - (1) Anul ^colar mcepe, de 
regula, in prima zi lucratoare a lunii 
septembrie, include doua semestre 
5i se finalizeaza la 31 august a anului 
calendaristic urmator. Cursurile 
anului §colar incep in a 2-a zi de luni 
a lunii septembrie.

"Art. 63^ . - [1) Anul §colar incepe, de 
regula, in prima zi lucratoare a lunii 
septembrie, include doua semestre §i 
se finalizeaza la 31 august din anul 
calendaristic urmator. Cursurile anului 
5colar incep in a 3-a saptamana a lunii 
septembrie, in ziua de luni.

1.
Autor
amendament:

Liviu-Marian Pop 
- Senator PSD
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