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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 

Bucureşti, …. octombrie 2019 

Nr.4c-11/263 

 

 

RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea literei b) a alineatului (3) al articolului 361 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  

(Plx. 368/2019) 

 

 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 368 din 08 octombrie 2019, Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (3) al 

articolului 361 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. 

 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 841/01.10.2019, avizul favorabil al Consiliului 

Economic și Social nr.5039/01.10.2019. 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea articolului 361 alin.(3) lit. b) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, în sensul prorogării termenului de realizare a unei evaluări naţionale obligatorii a tuturor absolvenţilor, în baza  

unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, ce cuprinde șase probe, pentru generaţia de elevi care încep clasa a V-a în anul şcolar 

2020-2021.  

 

       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 … 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.   
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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 …. …. 2019, Comisia a propus, ….. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai CÎMPEANU 

 

     SECRETAR 
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Anexa  

AMENDAMENTE  

 
Nr. 

crt. 

Text  

Lege 1/2011, cu m și c ult 

Text  

propunere legislativă 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentelor) 

Motivare 

 

1.  

--- 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea literei b) a 

alineatului (3) al articolului 361 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 

  

2.  

 

--- 

Articol unic. – Litera b) a alineatului (3) al 

articolului 361 din Legea educației naționale nr. 

1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 18 din 1 ianuarie 2011, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

  

3. Art. 361 - (3) Prin excepţie de la 

prevederile alin. (1): 
a) măsura introducerii clasei pregătitoare în învăţământul 

primar intră în vigoare începând cu anul şcolar 2012-2013; 

b) evaluarea naţională organizată la finalul 

clasei a VIII-a se va desfăşura în 

conformitate cu prevederile prezentei legi 

începând cu generaţia de elevi care începe 

clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018; 
c) examenul de bacalaureat se va desfăşura în 

conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu 

generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar 

2020-2021; 

d) admiterea la liceu se va desfăşura în conformitate cu 

prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi 

care începe clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018; 

e) măsura acordării a 500 de euro pentru educaţia 

permanentă a fiecărui nou-născut se aplică începând din 

anul 2013; 

f) măsura privind introducerea costului standard per elev 

şi a principiului "finanţarea urmează elevul" se aplică din 

anul 2012; 

g) prevederile art. 8 intră în vigoare începând cu data de 

31 decembrie 2014. 

“(3) Prin excepție de la prevederile alin.(1): 

 

…………. 

 

”b) evaluarea naţională organizată la finalul clasei a 

VIII-a se va desfăşura în conformitate cu prevederile 

prezentei legi începând cu generaţia de elevi care 

începe clasa a V-a în anul şcolar 2020-2021;” 

 

 

--- 
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Art. 361 - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la 

formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 august 2009, precum şi orice alte dispoziţii contrare. 

 

Art. 74 - (5) La finalul clasei a VIII-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, se realizează o evaluare naţională obligatorie a tuturor absolvenţilor. 

Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaţionale. Evaluarea se realizează prin următoarele probe: 

a)o probă scrisă la limba şi literatura română; 

b)o probă scrisă la limba maternă; 

c)o probă scrisă transdisciplinară la matematică şi ştiinţe; 

d)o probă scrisă la o limbă de circulaţie internaţională; 

e)o probă practică de utilizare a calculatorului, susţinută în timpul anului; 

f)o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale, susţinută în timpul anului. ( OUG 117/2013 ) 

 

 

https://idrept.ro/00160740.htm#do|ari|pt11

