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RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modificarea si completarea art.65 alin.(6 indice 
2) si articolul 68 alin.e) din Legea educa^iei na^iionale nr.1/2011

(L223/2021)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru mvafamant, tineret §i sport, prin 
adresa nr. L223/2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului m vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea si 
completarea art.65 alin.(6 indice 2) si articolul 68 alin.e) din Legea educa^iei 
na^ionale nr.1/2011, adoptata tacit de Camera Deputatilor.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare actualizarea programei scolare, 
m asa fel meat elevii sa fie educati pentru viata, ceea ce presupune si educatia ecologica, 
mediu.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislative §i a avizat favorabil cu 
observafii ^i propuneri.

Consiliul Economic si Social a analizat propunerea legislative §i a avizat nefavorabil 
cu observa{;ii §i propuneri.

Comisia pentru mediu a transmis aviz negativ.
Guvernul, prin punctul sdu de vedere sustine adoptarea acestei propuneri legislative 

sub rezerva msusirii propunerilor si observatiilor.
Amendamentele admise se regdsesc m Anexa care face parte integrante din 

prezentul raport.
In ^edin^a din 16 octombrie 2021, membrii Comisiei au luat m dezbatere 

propunerea legislative si au hoterat cu unanimitate de voturi, se adopte raport de 
admitere cu amendamente admise.

Comisia pentru mve^emant, tineret §i sport supune spre dezbatere §i adoptare 
plenului Senatului raportul de admitere cu amendamente admise, precum si 
propunerea legislative.
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In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din 
categoria legilor organice urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art.76 
alin.[l) din Constitu^ie.

Potrivit art.75 din Constitu^ia Romaniei, republicata, §i art. 92 alin.(8) pct.2 din 
Regulamentul Senatului, republican Senatul este Camera decizionala. -

Pre§edinte, Secretar
SenatoWlo^^^ristinaANISIE

17.Senator Ambrozie-Irineu DARAU
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Anexa la Raportul Nr. XXVIII/199/16.11.2021

AMENDAMENTE ADMISE

Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.65 alin.(6 indice 2) si articolul 68 alin.e) din Legea educa^iei nationals
nr.1/2011

Nr. Text propunere legislativa Amendamente Observatii
crt.

1. Titlul legii:

Propunere legislativa pentru modificarea si 
completarea art.65 alin.(6 indice 2) si 
articolul 68 alin.e) din Legea educa^iei 
na^ionale nr.1/2011

Titlul legii: Tehnica legislativa

Propunere legislativa pentru modificarea si 
completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011.

Autor amendament:
Comisia

2. Art. 1. - 1. La articolul 65, din Legea educatiei 
nationale nr. 1/2011, publicata m Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 
ianuarie 2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare, dupa alin. (6i) se introduce un 
nou alineat (6^) cu urmatorul cuprins:

Art. I - Legea educatiei nationale nr. 1/2011, 
publicata m Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se modifica si se 
completeaza dupa cum urmeaza:

Tehnica legislativa

amendament:Autor
Comisia

3. 1. La articolul 65, din Legea educatiei 
nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul 
Oficial ai Romaniei, Partea 1, nr. 18 din 10 
ianuarie 2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare, dupa alin. (6^) se

1. La articolul 65 dupa alin.(6i), se introduce un 
nou alineat, alin. (O^), care va avea urmatorul 
cuprins:

Tehnica legislativa

timpului
implementarii

Asigurarea
necesar
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introduce un nou alineat (62) cu urmatorul 
cuprins:
„(62) Ministerul Educatiei in colaborare cu 
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor 
elaboreaza o strategic privind educatia pentru 
mediu pana la data de 31 decembrie 2021. 
Strategia va fi transpusa in planurile-cadru de 
invatamant primar si gimnazial incepand cu 
anulscolar 2022-202*3.”

prevederilor prezentei 
propuneri legislative;

„(62) Ministerul Educatiei in colaborare cu Ministerul 
Mediului, Apelor si Padurilor elaboreaza o strategic 
privind educatia pentru mediu pana la data de 31 
decembrie 2022. Strategia va fi transpusa in 
programele scolare incepand cu anul scolar 2023- 
2024."

Asigurarea 
legislativ necesar pentru ca 
decizia de modificare a 
curriculumului 
programelor scolare sa 
poata fi luat la nivelul 
Ministerului Educatiei.

cadrului

si

Autor amendament:
Comisia

4. 2. La articolul 68 alin, e) din Legea educatiei 
nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, m. 18 din 10 
ianuarie 2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

2. La articolul 68 alineatul (1), litera e) se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:

Tehnica legislative

(...)

Autor amendament:
Comisia

(...)

(e) competente sociale, civice si de mediu; (e) competente sociale, civice si de mediu;

5. Art. 11. - Normele de aplicare a prevederilor art. 
65 alin. (6^) si articolul 68 alin, e) din Legea 
educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile 
si completarile ulterioare, precum si cu 
modificarile si completarile aduse prin prezenta 
lege, se adopta prin hotarare a Guvernului, la 
propunerea Ministerului Educatiei, m

Se elimina. Modalitatea de 
implementarea 
curriculumului national Tn 
programele scolare se 
stabilesc prin ordin al
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termen de 30 de zile de la publicarea legii m 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ministrului educatiei.

Autor amendament:
Comisia

Art. III. - Prezenta lege intra in vigoare 
incepand cu anul scolar 2022-2023.

6. Se elimina. Autor amendament:
Comisia
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