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Comisia pentru invat;amant, 
^tiinf:a, tineret §i sport Nr. XXVm/196/2019

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 76 din Legea 

educaliiei na^ionale nr.1/2011

(L615/2019)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, Comisia pentru mva^amant, §tiin^a, 
tineret §i sport, prin adresa nr. L615/2019, a fost sesizata de catre Biroul 
permanent al Senatului, in vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului asupra 

Propunerii legislative pentru modificarea §i completarea art. 76 din 

Legea educa^iei na^ionale nr.1/2011, adoptata de Camera Deputa^iilor in 

forma inifiala, in condifiile art. 75 alin. (2) teza a Ill-a din Constitujia 

Romaniei, republicata.
Propunerea legislative are ca obiect de reglementare modificarea art. 76 

din Legea educa^iiei na^ionale nr.1/2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare, in sensul preventiei esecului elevilor din categoriile cu rise 

educational crescut la evaluarile standardizate prin cresterea numarului de 

consilieri scolari si programe de sprijin remedial.
Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislative ^i a avizat 

favorabil cu observa^ii ^i propuneri.
Consiliul Economic §i Social a avizat favorabil propunerea legislative cu

observatii.
Guvernul, prin punctul seu de vedere, nu sustine adoptarea acestei 

propuneri legislative.
Comisia pentru buget, finance, activitate bancare ^i pia^e de capital, 

Comisia pentru munce, familie §i protec^ie sociaie, Comisia juridice, de numiri, 
discipline, imunite^i §i valideri si Comisia pentru drepturile omului, egalitate 

de §anse, culte §i minoriteji au transmis avize favorabile.
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La dezbaterea propunerii legislative a participat, in conformitate cu 

prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile 

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

Radulescu - Ministerul Educatiei si Cercetarii.
In cadrul dezbaterilor s-au formulat amendamente care, supuse votului,

au fost adoptate ^i se regasesc in Anexa ce face parte integranta din prezentul 
raport.

In urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotarat, cu majoritate de 

voturi, sa adopte raport de admitere cu amendamente admise.
Comisia pentru invafamant, §tiinfa, tineret §i sport supune spre 

dezbatere $1 adoptare plenului Senatului raportul de admitere cu
amendamente admise si propunerea legislativa.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte 

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

prevederile art.76 alin.(l) din Constitufie.
Potrivit art.75 din Constitufia Romaniei, republicata, §i art.92 alin.(8) 

pct.2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, 
Senatul este Camera decizionala.

P^e§edinte, Secretar,

Senator LiViil-Marian Pop Senator Liliana Sb^rnea
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ANEXA la Raportul Nr. XXVIII/196/2019

AMENDAMENTE ADMISE

la Propunerea legislativa pentru completarea art. 76 din Legea educa(iei nafionale nr.1/2011
(L615/2019)

Amendamente ObservatiiText Lege nr. 1/2011 Text propunere legislativaNr.
Crt.

Titlul legii: Propunere legislativa 
legislativa pentru completarea art.76 
din Legea educa{;iei nafionale 
nr.1/2011

1.
Text nemodillcat

Articol unic. - Dupa alineatul (4) al 
articolului 76 din Legea educatiei 
nationale nr. 1/2011 publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu 
modificarile 
ulterioare, se introduc 4 noi alineate, 
alin. (4i)-(45), cu urmatorul cuprins:

Articol unic. - Dupa alin. [4] al art. 76 
din Legea educatiei nationale nr. 
1/2011 publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 
ianuarie 2011, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, se introduc 4 
alineate noi, (4i], (42), (4^), (4^), cu 
urmatorul continut:

2.

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnicd 
legislativa

completarilesi

(4^) Text nemodificat(41) La nivelul unitafilor §colare si a 
judetelor unde rata de neparticipare la 
examenele finale a elevilor de clasa a 
Vlll-a si a Xll-a/XlIl-a Ministerul 
Educatiei Nationale depa§e§te 25% din 
totalul elevilor inscrisi la mceputul 
anului scolar in clasele terminale

3. Art.76
(l)Dupa absolvirea gimnaziului, elevii 
urmeaza invajamantul liceal sau 
invafamantul profesional.

(2) Admiterea in invafamantul liceal sau 
in inva^amantul profesional se realizeaza 
dupa urmatoarea procedura: 
a)in cazul in care numarul de candidafi
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menfionate, se vor efectua de catre 
Ministerul Educatiei Nationale 
cercetarea, monitorizarea si 
investigarea cauzelor neparticiparii 
elevilor la examene.

nu depa^e^te numarul locurilor oferite 
de unitatea de invafamant, admiterea se 
va realiza pe baza portofoliului 
educaponal al elevului; 
b)In cazul in care numarul de Candida^ 
este mai mare decat numarul locurilor 
oferite de unitatea de invafamant, 
admiterea se face luand in calcul in 
proporfie de 70% portofoliul educational 
al elevului, media de absolvire a 
invafamantului obligatoriu, precum ?! 
media la probele de la evaluarea 
nationals de la sfarjitul clasei a Vlll-a ^i 
in proporpe de 30% nota obpnuta la 
proba de admitere stabilita de unitatea

invatamant.

(42) Text nemodificat(42) La finalul fiecarui an ^colar, 
Ministerul Educatiei Nattionale va 
solicita Inspectoratelor 
Judetene, respectiv Inspectoratul 
Scolar al Municipiului Bucuresti, 
unitatilor de invatamant identificate cu 
procente mari de neparticipare la 
evaluarea nationals de la finele clasei a 
Vlll-a, respectiv la examenul de 
bacalaureat, introducerea in proiectul 
de dezvoltare institutionala si in planul 
de actiune scolara a unor obiective 
legate de cresterea participarii de 
imbunatatirea 
respectivele examene.

Scolare

de

(3)In cazul mediilor egale, diferenperea 
se face pe baza portofoliului educaponal 
al elevului.
(4)Metodologia-cadru de organizare §i 
desfa§urare a admiterii in clasa a IX-a 
este elaborata de Ministerul Educapei 
Naponale §i este data publicitapi, pentru 
fiecare generape, cel mai tarziu la 
inceputul clasei a Vlll-a. Unitaple de 
invatamant au obligapa de a anunta 
public disciplina sau disciplinele la care 
se suspne proba de admitere, 
programele, procedurile de organizare a 
acesteia, precum §i modul de utilizare a 
portofoliului educaponal, pana, cel mai 
tarziu, la inceputul clasei a Vlll-a. Proba 
suplimentara de admitere se va suspne la 

mult

rezultatelor la

(42)La nivelul unitaplor §colare a 
judetelor unde rata de neparticipare la 
examenele finale a elevilor de clasa a 
Vlll-a si a Xll-a/XlII-a depaseste 25% 
din totalul elevilor inscrisi la inceputul 
anului §colar in clasele terminale

(42) Text nemodificat

cel doua discipline.
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(SJPrin excepfiile de la prevederile alin. 
(2), (33 §i (43, condijiile de acces in 
invajamantului dual, se stabilesc de 
unitatea de invajamant in colaborare cu 
operatorii economic! parteneri.

mentionate, Ministerul Educatiei 
Nationale va realiza demersurile 
necesare cresterii numarului de 
consilieri scolari, mediator! scolari, 
profesori de sprijin.

(4'^3 In vederea prevenirii esecului 
elevilor la examenele de final de ciclu 
secundar inferior si secundar superior, 
la nivelul unitatilor scolare §i a 
judetelor unde rata de neparticipare la 
examenele finale a elevilor de clasa a 
Vlll-a si a Xll-a/XIII-a depaseste 25% 
din totalul elevilor inscri§i la inceputul 
anului scolar in clasele terminale 
mentionate, Ministerul Educatiei 
Nationale va asigura resursele 
necesare organizarii Programului 
„Scoala dupa Scoala" - pachetul de 
remediere si sprijin la invatare pentru 
elevii din ultimii doi ani terminal! - 
clasa a Vll-a si a Vlll-a, respectiv, a Xl-a, 
aXll-a siaXlll-a.

(4“^) Text nemodificat

(4^) Evaluarile nationale de la clasa 
a Il-a, a IV-a si a Vl-a fac obiectul 
analizelor in consiliul profesoral si in 
intalnirile cu parintii §i se finalizeaza 
cu masuri ferme de pregatire 
remediala ?i sunt introduse in planul 
operational al scolii, pentru elevii 
care nu dovedesc acumularea 
adecvata a cuno§tintelor.

Autor
amendament: 
Ecaterina 
Andronescu - 
Senator PSD
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