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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale
(Plx. 267/2014)
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 267 din 17 iunie 2014, Comisia
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii
nr.1/2011 a educaţiei naţionale.
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Consiliului Legislativ şi avizul Consiliului Economic şi Social.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările
şi completările ulterioare, în sensul ca instituțiile de învățământ superior să organizeze departamente autonome care să gestioneze programe
de studii pentru domenii noi, multidisciplinare sau al căror profil poate fi utilizat în cadrul mai multor facultăți, în scopul adaptării rapide a
absolvenților pe piața muncii și evitarea unor cheltuieli suplimentare determinate de multiplicarea structurilor administrative interne.
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 au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.
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4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a
participat ca invitat domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
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 prima Cameră sesizată.
În urma dezbaterii, în şedinţa din 09 septembrie 2014, Comisia a propus, cu 9 voturi pentru și 7 abțineri, respingerea propunerii
legislative, din următoarele considerente:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, stabilește cadrul legal pentru gestionarea de
programe de studii noi, nefiind necesară crearea unor departamente autonome în acest scop. Pentru organizarea unor departamente în cadrul
instituțiilor de învățământ superior nu sunt necesare noi reglementări față de cele deja în vigoare;
- prevederile inițiativei legislative conferă departamentelor autonome nou create atribuții care se suprapun cu cele ale senatului
universitar și ale consiliului de administrație, fapt ce ar conduce la crearea unor confuzii;
- prin înființarea unor structuri cu funcții administrative în cadrul universităților de către guvern s-ar încălca autonomia universitară;
- textul inițiativei legislative nu respectă normele de tehnică legislativă, conținând precizări neclare și ambigue, ce determină
interpretări diferite ale aceleiași norme și norme contradictorii.
PREŞEDINTE
Angel TÎLVĂR

SECRETAR
Victor CRISTEA

Consilier parlamentar
Ioana Florina Mînzu
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