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Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport                                                     Nr. XXVIII/118/16.06.2020   
 
    

 
RAPORT  

asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011 

L327/2020 

       
În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, 

republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport,  prin adresa nr. L327/2020, a fost sesizată de către Biroul 
permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului asupra 
Propunerii legislative pentru completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011, adoptată de Camera Deputaţilor. 

Propunerea legislativă are ca  obiect de reglementare completarea 
art.70 și art. 94 alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în vederea instituirii obligației 
Ministerului Educației și Cercetării de a asigura elevilor care îndeplinesc 
condiția pentru a primi bursă socială, precum și cadrelor didactice, dispozitive 
de tip laptop sau tabletă, conectate la internet, astfel încât procesul 
educațional să se poată desfășura și online.  

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a avizat favorabil 
cu observaţii şi propuneri. 

Consiliul Economic şi Social a avizat  favorabil propunerea legislativă cu 
observații. 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, 
 Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei  și Comisia pentru 
drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi  au transmis avize 
favorabile. 
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Guvernul, prin punctul său de vedere, nu susține adoptarea acestei 
propuneri legislative. 

La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu 
prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările 
ulterioare,  din partea Guvernului: domnul Secretar de stat Dragoș-Lucian 
Rădulescu -  Ministerul Educației și Cercetării.  

În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente care, supuse votului, 
au fost adoptate si se regăsesc în anexa ce face parte integrantă din prezentul 
raport. 

În şedinţa din 10 iunie 2020 membrii Comisiei au luat în dezbatere  
propunerea legislativă  și au  hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte  un 
raport de admitere cu amendamente admise.  
         Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport supune spre 
dezbatere şi adoptare plenului Senatului raportul de admitere cu 
amendamente admise și propunerea legislativă. 

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice şi urmează a fi adoptată în conformitate cu 
prevederile art.76 alin.(1) din Constituţie. 

Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(8) 
pct.2 din Regulamentul Senatului,  republicat, cu modificările ulterioare, 
Senatul este Cameră decizională. 
 
 
                        Preşedinte,                                                      Secretar, 
 
          Senator Liviu-Marian Pop          Senator  Liliana Sbîrnea 
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Anexă la Raportul Nr. XXVIII/118/16.06.2020   
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

La  Propunerea legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (L327/2020) 
 

Nr. 
Crt. 

Text Lege nr. 1/2011 Text propunere legislativă Text adoptat de Camera 
Deputatilor 

Amendamente adoptate 
de Comisie 

Observații 

1.    
Titlul legii: pentru 
ntodificarea şi contpletarea 
art. 70 şi art. 94 alin. (2) din 
Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011 
 

 
Titlul legii: Lege pentru 
completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011 
 

 
 

Text nemodificat 

 

2.   Art. 1 — La art. 70 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 
1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al 
Romăniei, Partea 1. nr. 18 din 
10 ianuarie 2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. după alineatul (2) 
se introduce un nou alienat 
(2'), cu utmătorul cuprins:  
 
..Ministeru) Educaţiei şi 
Cercetării asigură elevilor şi 
profesorilor infrastructura 
necesară, constând în 
dispozitive şi acces la 

Articol unic. - 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 completează 
după cum urmează: 

 
 

Text nemodificat 
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Internet, pentru aceesarea 
Bibliotecii Şcolare Virtuale şi 
Platformei şcolare de e-
learning: 
 

3.  Art. 70. - 

…………………. 

(2) Se înființează Biblioteca 
Școlară Virtuală și Platforma 
școlară de e-learning, care 
includ programe școlare, 
exemple de lecții pentru toate 
temele din programele 
școlare, ghiduri metodologice, 
exemple de probe de evaluare. 
Aceste resurse digitale vor fi 
protejate de Legea nr. 
8/1996 privind dreptul de 
autor și drepturile conexe, cu 
modificările și completările 
ulterioare, Ministerul 
Educației și Cercetării 
obținând dreptul de publicare 
din partea autorilor, astfel 
încât aceste resurse să fie 
accesibile permanent și gratuit 
oricărui elev sau profesor. 

 

 1. La articolul 70, după 
alineatul (2) se introduce un 
non alineat, alin. (21), cu 
următorul cuprins:  
 
„(21) Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării asigură elevilor şi 
profesorilor infrastructura 
necesară, constând în 
dispozitive şi acces la Internet, 
pentru accesarea Bibliotecii 
Şcolare Virtuale şi Platformei 
şcolare de e-leaning." 

1. După alineatul (2) al 
articolului 70 se introduce 
un nou alineat, alin. (21), cu 
următorul cuprins:  
 
„(21) Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării asigură elevilor şi 
profesorilor infrastructura 
necesară, constând în 
dispozitive şi acces la 
Internet, pentru accesarea 
Bibliotecii Şcolare Virtuale, 
Platformei şcolare de e-
leaning şi a altor 
platforme educaționale 
agreate." 

Autori 
amendament: 

 
Mihnea Costoiu 
– Senator PSD 

Ecaterina 
Andronescu – 
Senator PSD 

4.  
Art. 94. - 
(2) Ministerul Educației și 
Cercetării exercită, în 
domeniul învățământului 

Art. 2— La art. 94 alin. (2) din 
Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, publicată in Monitorul 
Oficiat a1 Rontăniei. Partea 1, 

2. La articolul 94 alineatul (2), 
după litera y) se introduce o 
nouă literă, lit. z), cu următorul 
cuprins:  

2. La articolul 94 alineatul 
(2), după litera y) se 
introduce o nouă literă, lit. 
z), cu următorul cuprins:  

Autor 
amendament: 

 
Comisia 

https://lege5.ro/App/Document/ge3deoju/legea-nr-8-1996-privind-dreptul-de-autor-si-drepturile-conexe?d=2020-06-11
https://lege5.ro/App/Document/ge3deoju/legea-nr-8-1996-privind-dreptul-de-autor-si-drepturile-conexe?d=2020-06-11
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preuniversitar, următoarele 
atribuții: 

 ……………….. 

y) gestionează modalitatea de 
utilizare a formularelor actelor 
de studii, documentelor 
școlare prin controlarea 
periodică a modului de 
folosire a acestora de către 
instituțiile și unitățile de 
învățământ, avizează 
necesarul de formulare 
solicitat și comanda pentru 
tipărirea acestora. 

 

nr. 18 din 10 ianuarie 2011. cu 
ntodi5cările şi canpletările 
ulterioare. după litera y) se 
introduce o nouă literă z). cu 
următorul cuprins:  
 
.,asigură fiecărui cadru didactic 
şi fiecărui elev care are dreptul 
la bursă de ajutor social a unui 
dispozitiv de tip laptop sau 
tabletă, conectat la Internet, 
pentru a putea participa la 
activităţile de e-learning 
desfăşurate în afara orelor de la 
clasă." 

„z) asigură fiecărui cadru 
didactic şi fiecărui elev care 
are dreptul la bursă de ajutor 
social un dispozitiv de tip 
laptop sau tabletă, conectat la 
Internet, pentru a putea 
participa la activităţile de e-
learning desfăsurate in afara 
orelor de la clasă." 

z) asigură, la cerere, 
fiecărui cadru didactic şi 
fiecărui elev un dispozitiv -  
laptop sau tabletă-, conectat 
la internet, pentru a putea 
participa la activităţile de e-
learning." 
 
 
 

 


