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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,          
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT                    
Bucureşti, 06 octombrie 2015                 
Nr.4c-9/205 
 
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea art. 58 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  

(Plx. 472/2015) 
 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.472 din 09 septembrie 2015, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond,  propunerea legislativă pentru modificarea art. 58 
alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci, avizul Consiliului Economic şi Social şi avizul Consiliului Legislativ. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(4) al art.58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii obligației Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice de a emite tichete în 
valoare de 0,4 ISR lunar/copil, respectiv 200 de lei, valoare actualizată şi indexată anual, pentru elevii de până în clasa a IV-a din 
învăţământul de stat şi privat pentru plata serviciilor programului “Şcoală după şcoală”.  
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 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 
73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au 
participat ca invitați domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat și domnul Vasile Șalaru - secretar de stat  în cadrul Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării Științifice. 
 
 5. 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. 
  
 În urma dezbaterii, în şedinţele din 22 și 29 septembrie și 06 octombrie2015, Comisia a propus, cu 18 voturi pentru și 2 abțineri, 
adoptarea propunerii legislative cu amendamentele din Anexă. 
   
 
       PREŞEDINTE                                                SECRETAR 
 
                          Adrian Nicolae DIACONU                                                      Victor CRISTEA  
 
 
 
 
             

Consilier parlamentar 
                                                                                                               Ioana Florina Mînzu  
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                  ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text  
Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

1.  
--- 
 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea art. 
58 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011  

 
Text nemodificat 

 

2.  
 
 

--- 
 
 

 

Art. I. – Alineatul (4) al articolului 58 din 
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 va avea 
următorul cuprins: 

 
 

Text nemodificat 

 

3. Art. 58 - (4) Statul poate finanţa 
programul “Şcoală după şcoală” 
pentru copii şi elevii din grupurile 
dezavantajate, potrivit legii. 

“(4) Statul finanţează programul “Şcoală 
după şcoală” pentru elevii de până în clasa 
a IV-a, ai căror părinţi/reprezentanţi 
legali solicită acest serviciu, printr-un 
tichet în valoare de 0,4 ISR lunar/copil, 
respectiv 200 de lei. Tichetul are scop 
exclusiv educaţional, este netransferabil 
altor beneficiari, iar şcolile sunt cele care 
decontează serviciul.  Părintele/ 
reprezentantul legal optează pentru acest 
tichet, în scris, individual pentru fiecare 
copil, la sfârşitul fiecărui an şcolar sau la 
momentul înscrierii copilului la şcoală. 
Programul “Şcoală după şcoală” este 
asigurat din finanţarea de bază. Valoarea 
tichetului va fi actualizată şi indexată 

“(4) Statul finanţează programul 
“Şcoală după şcoală” pentru 
elevii de până în clasa a IV-a, 
inclusiv, ai căror 
părinţi/reprezentanţi legali 
solicită acest serviciu, printr-un 
tichet în valoare de 0,4 ISR 
lunar/copil. Tichetul are scop 
exclusiv educaţional, este 
netransferabil, iar şcolile sunt 
cele care decontează serviciul.  
Părintele/ reprezentantul legal 
optează pentru acest tichet, în 
scris, individual pentru fiecare 
copil, la sfârşitul fiecărui an 
şcolar sau la momentul înscrierii 

 
 
Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă. 
Pentru 
corectitudine. 
Pentru rigoarea 
normei.  
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anual, prin hotărâre a Guvernului, cu 
rata inflaţiei.” 

copilului la şcoală. Tichetul se 
acordă pe perioada de 
desfășurare a programului 
“Şcoală după şcoală”. Valoarea 
tichetului este asigurată din 
finanţarea de bază și se 
actualizează anual prin 
indexare cu indicatorul ratei 
inflaţiei, prin hotărâre a 
Guvernului.” 

Autor: Comisia 
4.   

--- 
 

Art. II – Normele de aplicare ale actului 
normativ de bază se adoptă prin Hotărâre 
a Guvernului în termen de 30 de zile de 
la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

Art. II - Normele de aplicare a 
prevederilor art. 58 alin. (4) 
din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
precum și cu modificarea 
adusă prin prezenta lege, se 
adoptă prin hotărâre a 
Guvernului în termen de 30 de 
zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi. Prezenta lege 
intră în vigoare începând cu 
anul şcolar 2016 -2017. 

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă. 
 

 

 

 


