
1 
 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU CONSTITUȚIONALITATE 

 
                                                                                  București, 31.05.2022 
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Către, 

 

COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ 

NAȚIONALĂ 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL PRELIMINAR asupra Legii privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2020 pentru modificarea 

şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, aflată în procedură de 

reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 3 din 13 ianuarie 2021, 

transmisă cu adresa PL x 306/2020/2021 din 1 februarie 2021.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor 

organice.  

 

 

P R E Ş E D I N T E  

Ringo DĂMUREANU 

 

 

silvia_olaru
Conform cu originalul
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU CONSTITUȚIONALITATE 

 

 
 

 București, 31.05.2021                               

                       PLx 306/2020/2021  

                       Nr. 4c-23/14/2021 

 

 

 

RAPORT PRELIMINAR   

asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.79/2020 pentru modificarea şi completarea  

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru constituționalitate, Comisia pentru învățământ și 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate spre 

dezbatere pe fond, cu Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.79/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011, aflată în procedură de reexaminare, ca urmare a Deciziei Curții 

Constituționale nr.  3/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.87 din 28 ianuarie 2021, transmisă cu adresa PLx 306/2020/2021 din 1 februarie 

2021.  

Legea are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în scopul 

instituirii procedurii admiterii prin repartiție a absolvenților învățământului liceal 

militar în instituțiile de învățământ superior militar, precum și al implementării 

standardelor ocupaționale care să ofere ocupații și calificări specifice. De asemenea, 

vizează redefinirea unor prevederi privind managementul instituțiilor de învățământ 

militar, în scopul creării unui cadru unitar, coerent și integrat de coordonare eficientă 

a formării și educației profesionale specifice, potrivit nevoilor structurilor din 

sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională. 

Legea a fost adoptată de către Camera Deputaților, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în data 17 iunie 2020.  
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În data de 21 octombrie 2020 Senatul a adoptat Legea, în calitate de Cameră 

decizională.  

Legea adoptată inițial de Parlament a fost transmisă la promulgare în data de 

29 octombrie 2020.  

La data de 16 noiembrie 2020 a fost formulată de către Președintele României 

o sesizare de neconstituționalitate a Legii transmisă spre promulgare.  

 

Curtea Constituțională a admis sesizarea de neconstituționalitate formulată 

de Președintele României și a constatat că Legea privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr. 1/2011 este neconstituțională în ansamblul său. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și 

ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este 

primă Cameră sesizată. 

   

În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, Comisiile au dezbătut Legea în ședințe separate. 

 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

Legea în ședința din data de 16 februarie 2021. 

La ședință, membrii Comisiei au fost prezenți conform listei de prezență. 

În baza prevederilor Regulamentului Camerei Deputaților, la dezbaterea Legii 

au participat ca invitați: domnul Marius Bălu - secretar de stat, domnul lt.col. Florin 

Bucur - Locțiitor al Șefului Direcției pentru Relația cu Parlamentul, în cadrul 

Ministerului Apărării Naționale. 

În urma reexaminării Legii și a documentelor aferente, membrii Comisiei 

pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a propus, cu majoritate de 

voturi, adoptarea Legii cu amendamentele admise din Anexa ce face parte din 

raport, în sensul adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2020 în 

forma prezentată. 

 

Comisia pentru învățământ a dezbătut Legea în ședințele din data de 16 

februarie și 9 martie 2021. 

La lucrările Comisiei au fost prezenți 23 deputați din totalul de 25 membri ai 

Comisiei.  

În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, la 

dezbaterea Legii au participat ca invitați: doamna Ștefania Manea - secretar de stat 

și doamna Ioana Lazăr - secretar general în cadrul Ministerului Educației; domnul 

Marius Bălu - secretar de stat, domnul lt.col. Florin Bucur - Locțiitor al Șefului 

Direcției pentru Relația cu Parlamentul, domnul Ionel Anghelina - director în cadrul 

Ministerului Apărării Naționale. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ a propus, cu 21 voturi 

pentru și 2 abțineri, adoptarea Legii cu amendamente admise, în sensul aprobării 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2020 cu modificări și completări.  
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Membrii Comisiei pentru constituționalitate au examinat Legea, Decizia 

Curții Constituționale și documentele anexate, în ședințele din zilele de 18 și 31 mai 

2022.  

Din numărul total de 12 membri ai Comisiei pentru constituționalitate au 

participat la şedinţă 11 deputaţi. 

Membrii Comisiei pentru constituționalitate au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.79/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, în forma prezentată.  

Legea face parte din categoria legilor organice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E  

Ringo DĂMUREANU 

S E C R E T A R   

Laurenţiu-Nicolae CAZAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

Roxana David  

Silvia Olaru 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 


