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Nr. XXVIIl/272/06.10.2021

RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
(L389/2021)

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport, prin
adresa nr. L389/2021, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului în vederea
dezbaterii şi elaborării raportului asupra Propunerii legislative pentru modilicarea
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, adoptată de Camera Deputaţilor.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011 - având drept finalitate introducerea educaţiei financiare în
învăţământul preuniversitar, alături de educaţia antreprenorială.
Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au analizat propunerea legislativă
şi au avizat favorabil cu observaţii şi propuneri.
Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru drepturile omului, egalitate
de şanse, culte şi minorităţi au transmis aviz favorabil.
La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu prevederile art.
63 din Regulamentul Senatului, republicat, din partea Guvernului: domnul Zoltan Kallos secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei.
în cadrul dezbaterilor, s-au formulat amendamente care, supuse votului, au fost
admise şi se regăsesc în Anexa ce face parte integrantă din prezentul raport.
în şedinţa din 06 octombrie 2021, membrii Comisiei au luat în dezbatere
propunerea legislativă şi au hotărât cu majoritate de voturi, să adopte raport de
admitere cu amendamente admise.
Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport supune spre dezbatere şi adoptare
plenului Senatului raportul de admitere cu amendamente admise precum şi
propunerea legislativă.
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In 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.(l) din Constituţie.
Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi art. 92 alin.(8) pct.2 din
Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este Camera decizională.

Preşedinte,

Secretar,

Senator ISronica-Cristina ANISIE

Sena
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DARĂU

Anexă la Raportul nr. XXVIII/272/06.10.2021

AMENDAMENTE ADMISE
La Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
(L389/2021)

Nr.
crt.

Motivaţie/Autor amendament

Text amendament admis

Text proiect de lege
(forma adoptată în Camera
!
Deputaţilor)

1.

Legea educaţiei naţionale Text nemodificat
Art. I.
nr.l/20ll publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea 1, nr. 18 din 10
ianuarie 2011, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:

2.

La articolul 68 alineatul (1),
La articolul 68 alineatul (1), litera 1.
1.
litera
f]
va avea următorul cuprins:
f] va avea .următorul cuprins:
”f] competenţe
financiare;"

antreprenoriale

şi

La articolul 344 alineatul (1)
2.
litera c), punctul (iv] va avea următorul
cuprins:
programe
de
educaţie
"(iv]
antreprenorială şi financiară;"

Dobândirea competenţelor juridice şi etice, alături
de cele financiare şi antreprenoriale reprezintă un
prim pas către stabilirea unei perspective solide a
competenţe
antreprenoriale,
"0
tânărului privind rolul, responsabilităţile şi
financiare şi juridice;"
capacităţile acestuia de a iniţia şi dezvolta o afacere.
2.
La articolul 344 alineatul (1)
Nu este suficient ca tinerii să dobândească
litera c], punctul (iv) va avea următorul
competenţe antreprenoriale, să ştie cum să
cuprins:
administreze o afacere din punct de vedere
"(iv]
programe
de
educaţie financiar, este nevoie să înţeleagă şi să integreze şi
antreprenorială, financiară şi juridică;" comportamente responsabile din punct de vedere
juridic.
în
3

anul

2018,

într-un

studiu

lansat privind

competenţele cheie pentru învăţarea pe tot
parcursul vieţii, Comisia Europeană califică
cunoştinţele juridice ca necesare încă din primii ani
de studiu.
Autor amendament: senator Monica Chstina Anisie,
Grup parlamentar PNL
3.

Art. II. - Ministerul Educaţiei elaborează Text nemodificat.
programele prevăzute la art. I pct. 2
până la începutul anului şcolar următor
publicării prezentei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I___________
\
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