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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 31 octombrie 2017 
Nr.4c-9/306 
 

RAPORT ÎNLOCUITOR 
asupra propunerii legislative pentru modificarea art.31 alin.(21) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale  

 (Plx. 181/2017) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.181 din 29 mai 2017, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea art.31 alin.(21) din 
Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. 

În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de luni, 30 octombrie 2017, în temeiul art. 70  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, s-a hotărât retrimiterea propunerii legislative pentru modificarea art.31 alin.(21) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 
naţionale la comisia sesizată în fond, în vederea examinării și depunerii unui nou raport. 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea art.(21) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, în sensul reorganizării şi funcţionării liceelor cu profil agricol în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi în 
coordonarea Ministerului Educaţiei Naționale.  

          2.  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 
73 din Constituţia României, republicată. 

dorina.stan
Original



2 
 

 
La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 17 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  

  
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat 

ca invitați: domnul Liviu Marian Pop - ministrul educației naționale, domnul Petru Andea - secretar de stat  și domnul Ion Ciucă - director 
în cadrul Ministerului Educației Naționale; domnul Sorin Roșu Mareș - secretar de stat, domnul Alexandru Potor - secretar de stat și 
domnul Avram Marian - director general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  
 

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 31 octombrie 2017, Comisia a propus, cu  9 voturi pentru adoptare, 4 voturi împotriva adoptării 
și 4 abțineri, adoptarea propunerii legislative cu amendamentele admise din Anexa care face parte integrantă la prezentul raport.  

 
 

   
            PREŞEDINTE                                                    SECRETAR 
                             Prof. dr. Camelia GAVRILĂ                                                                       Mihaela HUNCĂ 
 
 
 
   

Consilier parlamentar 
 Ioana Florina Mînzu 
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                  ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE     

                                                         
Nr. 
crt. 

Text  Lege 
nr.1/2011, cu 

modific şi complet ult. 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare  

1.  
--- 

Titlul Legii: Lege pentru 
modificarea art.31 alin.(21) din 
Legea nr.1/2011 educaţiei 
naţionale  

Titlul Legii: Lege  pentru modificarea și completarea Legii 
nr.1/2011 educaţiei naţionale 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

2.  
 

--- 

Articol I. – La art. 31 din Legea 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României,  Partea I, nr. 18, din 10 
ianuarie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, alineatul 
(21) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Articol I. - 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 modifică şi se 
completează după cum urmează: 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

3.  
 
Art. 31 - (21) 
Liceele cu profil 
agricol pot fi 
susţinute în 
ceea ce priveşte 
infrastructura, 
terenurile şi 
mijloacele de 
învăţământ şi 
de autorităţile 
locale şi de 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării 
Rurale. 

 
 
„(21) Liceele cu profil agricol se 
reorganizează și funcționează în 
subordinea Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
și coordonarea Ministerului 
Educației și Cercetării 
Științifice.” 

1. Alineatul (21) al articolului 31, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(21) Liceele cu profil agricol se reorganizează și funcționează în 
subordinea Ministerului Educației Naționale și a Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale.” 

Autori: Deputați PSD Camelia Gavrilă, Șotcan Theodora, Huncă 
Mihaela, Georgescu Nicolae, Meiroșu Emilia, Teiș Alina, Todor 

Adrian și deputați UDMR Sszabo Odon și Apjok Norbert 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 
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Nr. 
crt. 

Text  Lege 
nr.1/2011, cu 

modific şi complet ult. 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare  

(Legea nr. 
118/2016) 

4.  
--- 

 
--- 

 
2. După articolul 43 se introduce o nouă secțiune, a 101-a, 
denumită în continuare Învățământ agricol preuniversitar, 
cuprinzând articolele 431-436” 
Autori: Deputați PSD Camelia Gavrilă, Șotcan Theodora, Huncă 
Mihaela, Georgescu Nicolae, Meiroșu Emilia, Teiș Alina, Todor 

Adrian și deputați UDMR Sszabo Odon și Apjok Norbert 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 
Pentru a se 
crea o secțiune 
nouă în 
structura legii. 

5.   
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 

--- 

3. După art. 43 se introduc șase noi articole, articolele 431 – 436 
cu următorul cuprins: 
”Art. 431 – (1) Învăţământul agricol este învăţământ de stat, parte 
integrantă a sistemului naţional de învăţământ şi cuprinde: 
învăţământ profesional, învăţământ liceal tehnologic/agricol şi 
învăţământ postliceal. 
(2) Structura organizatorică, profilurile, specializările/ calificările 
profesionale, cifrele anuale de şcolarizare şi criteriile de selecţie a 
candidaţilor pentru învăţământul agricol se propun Ministerului 
Educaţiei Naţionale de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale şi se aprobă conform prevederilor prezentei legi. 
(3) Standardele de pregătire profesională aferente calificărilor 
profesionale din învăţământul agricol se elaborează de către 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se validează de către 
Comitetul Sectorial pentru Agricultură şi se aprobă prin ordin al 
ministrului educaţiei naţionale. 
(4) Programele şcolare pentru disciplinele de specialitate se 
elaborează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în 
colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi se aprobă de 
Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 
 
 
Pentru a se 
crea o secțiune 
nouă în 
structura legii. 

6.  
 

 
 

Art. 432 - Instituțiile de învăţământ preuniversitar cu profil agricol, 
precum şi calificările profesionale/specializările din cadrul acestora 
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Nr. 
crt. 

Text  Lege 
nr.1/2011, cu 

modific şi complet ult. 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare  

--- --- se supun mecanismelor de asigurare a calităţii aplicabile sistemului 
naţional de învăţământ. 

7.  
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 

--- 

Art. 433 - (1) Începând cu data de 1 septembrie 2018 liceele care au 
exclusiv profil și specializări agricole, instituţii publice cu 
personalitate juridică, în subordinea consiliilor locale, trec în 
subordinea direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului 
Bucureşti. 
(2) Coordonarea disciplinelor tehnice și a practicii de specialitate a 
liceelor agricole se asigură de către direcţiile pentru agricultură 
judeţene şi a municipiului Bucureşti în colaborare cu inspectoratele 
şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, iar 
coordonarea ştiinţifică şi pedagogică de către  inspectoratele şcolare 
judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti. 
(3) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile liceelor agricole se 
reglementează prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în colaborare cu Ministerul 
Educaţiei Naţionale, la propunerea direcțiilor pentru agricultură 
județene/ Direcția pentru Agricultură a  Municipiului București și a 
inspectoratelor școlare județene/Inspectoratul Școlar al 
Municipiului București.  
(4) Finanţarea liceelor agricole se realizează din venituri de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Educaţiei Naţionale și al 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi venituri proprii, prin 
parteneriate publice private. Sursele din care se constituie venituri 
proprii și atrase, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului prevăzută la 
alin. (3). 
(5) Hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (3) se adoptă în termen 
de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
(6) Directorul liceului agricol îndeplineşte atribuţiile ordonatorului 
terţiar de credite, potrivit prevederilor art.21 alin.(4) din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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Nr. 
crt. 

Text  Lege 
nr.1/2011, cu 

modific şi complet ult. 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare  

8.  
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 

--- 

Art. 434. – (1) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară 
activitatea liceele agricole trec în domeniul public al statului şi în 
administrarea direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a 
municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială îşi desfăşoară 
activitatea aceste unităţile învăţământ respective.  
(2) Liceele agricole care nu au în proprietate sau în administrare 
terenuri agricole în extravilan, primesc în folosinţă, pentru 
constituirea lotului didactic experimental, o suprafaţă de minimum 
10 ha, în echivalent arabil. 
(3) Loturile didactice experimentale prevăzute la alin. (2) se 
atribuie, la cererea unităţii de învăţământ din terenurile agricole ce 
au aparţinut şcolilor, din fondul de rezervă al localităţilor aflat la 
dispoziţia consiliilor locale, după caz. 

 
 
 
 
 
 
 

 

9.  
--- 

 
--- 

Art. 435.  - Ministerul Educaţiei Naţionale, prin inspectoratele 
şcolare, asigură, cu sprijinul material al direcţiilor pentru agricultură 
judeţene şi al municipiului Bucureşti, funcţionarea activităţii 
liceelor agricole. 

 

10.  
 

--- 

 
 

--- 

Art. 436.  - (1) Planurile-cadru de învăţământ, curricula, tematicile 
specifice şi programele educaţionale se stabilesc prin ordin comun 
al ministrului educaţiei naţionale şi ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale.  
(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în colaborare cu 
Ministerul Educaţiei Naţionale asigură resursele financiare necesare 
pentru realizarea programelor educaţionale specifice agriculturii și 
pentru realizarea unor programelor anuale de calificare a lucrătorilor 
din sectorul agricol.” 

Autori: Deputați PSD Camelia Gavrilă, Șotcan Theodora, Huncă 
Mihaela, Georgescu Nicolae, Meiroșu Emilia, Teiș Alina, Todor 

Adrian și deputați UDMR Sszabo Odon și Apjok Norbert 

 

11.  
 
 
 

 
 
 

4. La articolul 45, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, 
alineatul (21), cu următorul cuprins: 
”(21) Unități de învățământ cu predare în limbile minorităților 

Pentru a se 
realiza o 
precizare clară 
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Nr. 
crt. 

Text  Lege 
nr.1/2011, cu 

modific şi complet ult. 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare  

 
--- 

--- naționale pot fi înființate de către: 
a) autorități ale administrației publice locale sau județene, prin 
hotărâre; 
b) cultele recunoscute de lege; 
c) persoane juridice de drept privat; 
d) ministrul educației naționale, prin ordin, conform prevederilor 
art. 61 alin. (41); 
e) Parlamentul României, prin lege.” 

Autori: Deputați UDMR Szabo Odon și Biro Zsolt  

a modului în 
care se pot 
înființa 
unitățile de 
învățământ. 

12.  
 
 
 

--- 

Articol II. – Se autorizează 
Ministerul Finanțelor Publice să 
introducă, la propunerea 
ordonatorilor principali de 
credite, modificările ce decurg 
din aplicarea prevederilor 
prezentei legi, în structura 
bugetului.  

Art. II. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să 
introducă modificările aduse prin prezenta lege în structura 
bugetului de stat şi în bugetul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, la propunerea ordonatorului principal de 
credite. 
(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să 
detalieze modificările prevăzute la alin. (1), să introducă 
modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii şi să le 
comunice Ministerului Finanţelor Publice. 

Autori: Deputați PSD Camelia Gavrilă, Șotcan Theodora, Huncă 
Mihaela, Georgescu Nicolae, Meiroșu Emilia, Teiș Alina, Todor 

Adrian și deputați UDMR Sszabo Odon și Apjok Norbert 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

 


