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RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea alin.(2) al art. 18 din Legea educației naționale nr.1/2011 
(Plx. 168/2015) 

 
 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, cu adresa 
nr. Plx.168 din 23 martie 2015, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și Comisia juridică, de disciplină și imunități au primit 
spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art. 18 din Legea educației naționale nr.1/2011. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale, avizul Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Economic şi Social și Punctul de vedere al Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea art.18 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul implementării Deciziei Curții Constituționale nr. 669/2014. Inițiativa legislativă asigură participarea 
elevului la ora de religie în urma exprimării dorinţei persoanei îndreptăţite legal, conform libertăţii de conştiinţă.  

 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 
73 din Constituţia României, republicată. 
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 3. În conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și Comisia juridică, de disciplină și imunități au dezbătut propunerea 
legislativă în ședință comună în data de 24 februarie 2015. 
 Din numărul total de membri ai celor două Comisii, la dezbaterea propunerii legislative, deputații au fost prezenţi conform listei de 
prezenţă. 
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la 
dezbaterea propunerii legislative au participat ca invitați: domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei 
şi Cercetării Ştiinţifice, preot Ionuț Corduneanu - vicar patriarhal și prof. Adrian Lemeni - consilier patriarhal, Patriarhia Română. 
 
 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
  

6. În urma dezbaterii, în şedinţa din 24 martie 2015, membrii celor două Comisii sesizate în fond au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor un raport comun de adoptare cu amendamentele admise și respinse din Anexă.  
   

 
PREŞEDINTE 

Adrian Nicolae DUMITRU 

 
PREŞEDINTE 

Bogdan Liviu CIUCĂ 
 
 

SECRETAR 
Victor CRISTEA 

 

SECRETAR  
Gabriel ANDRONACHE 

 
 

Consilier parlamentar 
Ioana Florina Mînzu 

 

Consilier parlamentar 
Rodica Penescu 
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                      ANEXĂ 
I. AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Legea nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările 

ulterioare 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de Comisiile reunite 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.  
--- 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea 
alin.(2) al art. 18 din Legea educației 
naționale nr.1/2011 

 
Text nemodificat 

 

2.  
 
 

--- 
 
 

Articol unic: Alineatul (2) al 
articolului 18 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 18 din data de 10 ianuarie 2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

Articol unic: Alineatul (2) al articolului 
18 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 și va 
avea următorul cuprins: 

Respectare
a normelor 
de tehnică 
legislativă 

3. Art. 18 - (2) La solicitarea scrisă a 
elevului major, respectiv a 
părinţilor sau tutorelui legal 
instituit pentru elevul minor, elevul 
poate să nu frecventeze orele de 
religie. În acest caz, situaţia şcolară 
se încheie fără disciplina Religie. 
În mod similar se procedează şi 
pentru elevul căruia, din motive 
obiective, nu i s-au asigurat 
condiţiile pentru frecventarea 
orelor la această disciplină. 

”(2) Înscrierea sau reînscrierea elevului 
pentru a frecventa orele de religie se 
face prin cerere scrisă a elevului major, 
respectiv a părintelui sau a tutorelui legal 
instituit pentru elevul minor. Schimbarea 
acestei opţiuni sau retragerea se face 
tot prin cerere scrisă a elevului major, 
respectiv a părintelui sau a tutorelui legal 
instituit pentru elevul minor. Situaţia 
şcolară se încheie, după caz, cu sau fără 
disciplina Religie.” 

 
 
 
 

Text nemodificat 
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II. AMENDAMENTE RESPISE 

 
Nr. 
crt. 

Legea nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările 

ulterioare 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. Art. 18 - (2) La solicitarea scrisă a 
elevului major, respectiv a părinţilor 
sau tutorelui legal instituit pentru 
elevul minor, elevul poate să nu 
frecventeze orele de religie. În acest 
caz, situaţia şcolară se încheie fără 
disciplina Religie. În mod similar se 
procedează şi pentru elevul căruia, 
din motive obiective, nu i s-au 
asigurat condiţiile pentru 
frecventarea orelor la această 
disciplină. 
 

(2) Înscrierea sau reînscrierea 
elevului pentru a frecventa orele de 
religie se face prin cerere scrisă a 
elevului major, respectiv a părintelui 
sau a tutorelui legal instituit pentru 
elevul minor. Schimbarea acestei 
opţiuni sau retragerea se face tot 
prin cerere scrisă a elevului major, 
respectiv a părintelui sau a tutorelui 
legal instituit pentru elevul minor. 
Situaţia şcolară se încheie, după caz, 
cu sau fără disciplina Religie. 
 
 

(2) Înscrierea sau reînscrierea elevului pentru 
a frecventa orele de religie se face prin 
cerere scrisă a elevului major, respectiv a 
părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru 
elevul minor. Schimbarea opţiunii sau 
retragerea se face tot prin cerere scrisă a 
elevului major, respectiv a părintelui sau a 
tutorelui legal instituit pentru elevul minor. 
Situaţia şcolară se încheie, după caz, cu sau 
fără disciplina Religie. 

Autor amendament: 
Deputat PSD Petru Andea  

Deputat PNL Florica Cherecheş 
 

a) Motivare 
pentru 
adoptare: 
Pentru claritatea 
textului. 
 
b) Motivare 
pentru 
respingere:  
Textul inițiativei 
este mai 
cuprinzător și 
mai clar. 

2. Art. 18 - (2) La solicitarea scrisă a 
elevului major, respectiv a părinţilor 
sau tutorelui legal instituit pentru 
elevul minor, elevul poate să nu 
frecventeze orele de religie. În acest 
caz, situaţia şcolară se încheie fără 
disciplina Religie. În mod similar se 
procedează şi pentru elevul căruia, 
din motive obiective, nu i s-au 
asigurat condiţiile pentru 

(2) Înscrierea sau reînscrierea 
elevului pentru a frecventa orele de 
religie se face prin cerere scrisă a 
elevului major, respectiv a părintelui 
sau a tutorelui legal instituit pentru 
elevul minor. Schimbarea acestei 
opţiuni sau retragerea se face tot prin 
cerere scrisă a elevului major, 
respectiv a părintelui sau a tutorelui 
legal instituit pentru elevul minor. 

(2) Înscrierea sau reînscrierea elevului pentru a 
frecventa orele de religie se poate face prin 
cerere scrisă a elevului major, respectiv a 
părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru 
elevul minor, în condiţiile art. 41 şi 491 Cod 
Civil. Schimbarea acestei opţiuni sau 
retragerea se face tot prin cerere scrisă a 
elevului major, respectiv a părintelui sau a 
tutorelui legal instituit pentru elevul minor, în 
condiţiile alineatului precedent. Situaţia 

a) Motivare 
pentru 
adoptare: 
Pentru a corela 
textul cu DCC 
669/2014 și cu 
prevederile 
Codului Civil.  
b) Motivare 
pentru 
respingere:  



5 

 

frecventarea orelor la această 
disciplină. 
 

Situaţia şcolară se încheie, după caz, 
cu sau fără disciplina Religie. 
 
 

şcolară se încheie, după caz, cu sau fără 
disciplina Religie. 

Autor amendament:  
Deputat UDMR Mate Andras 

În maniera în 
care este 
formulat, textul 
amendamentului 
excede DCC 
669/2014. 

3. Art. 18 - (2) La solicitarea scrisă a 
elevului major, respectiv a părinţilor 
sau tutorelui legal instituit pentru 
elevul minor, elevul poate să nu 
frecventeze orele de religie. În acest 
caz, situaţia şcolară se încheie fără 
disciplina Religie. În mod similar se 
procedează şi pentru elevul căruia, 
din motive obiective, nu i s-au 
asigurat condiţiile pentru 
frecventarea orelor la această 
disciplină. 
 

(2) Înscrierea sau reînscrierea 
elevului pentru a frecventa orele 
de religie se face prin cerere scrisă 
a elevului major, respectiv a 
părintelui sau a tutorelui legal 
instituit pentru elevul minor. 
Schimbarea acestei opţiuni sau 
retragerea se face tot prin cerere 
scrisă a elevului major, respectiv a 
părintelui sau a tutorelui legal 
instituit pentru elevul minor. 
Situaţia şcolară se încheie, după 
caz, cu sau fără disciplina Religie. 
 
 

(2) La solicitarea scrisă, anuală, a elevului cu 
vârsta de cel puţin 14 ani, în conformitate 
cu prevederile art.491 şi 498 din Codul 
Civil, respectiv a părinţilor sau a tutorelui legal 
instituit pentru elevul cu vârsta mai mică de 
14 ani, elevul poate să frecventeze orele de 
religie. În acest caz, situaţia şcolară se încheie 
cu disciplina Religie. 
(21)  Pentru elevii care nu vor participa la 
orele de religie, şcoala va oferi ore de etică, 
ca disciplină inclusă în trunchiul comun. 
(22)  La orele de religie elevii vor fi notaţi 
prin calificative, admis sau respins, care nu 
vor conta la media generală. 
(23)  Notificările către şcoală pentru a fi 
urmate orele de religie vor fi depuse pentru 
fiecare an şcolar în parte. 
(24)  Orele de religie vor figura în orar la 
început sau la sfârşitul programului. 
(25)  Orele de religie sunt incluse în 
programul şcolar pe parcursul claselor I-
XII. 
(26) La fiecare patru ani (în clasele a IV-a, a 
VIII-a şi a XII-a), orele de religie vor fi 

a) Motivare 
pentru 
adoptare: 
Pentru 
corectarea unei 
erori materiale şi 
pentru  
completarea 
prevederilor 
articolului 18,  
în vederea 
clarificării unor 
aspecte de ordin 
practic. 
 
b) Motivare 
pentru 
respingere:  
În maniera în 
care este 
formulat, textul 
amendamentului 
excede DCC 
669/2014.  
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predate în mod neutru, nu confesional, iar 
programa va include o prezentare a marilor 
religii, a istoriei acestora şi a conexiunilor 
lor culturale. 
 

Autori amendament: 
Comisia pentru drepturile omului și 

domnul deputat Remus Florinel Cernea, 
neafiliat politic 

 
4.  

 
 
 

--- 

 
 
 
 

--- 

Art. II - Metodologia prevăzută la art. 18 alin. 
(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 18 din data de 10 ianuarie 2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se 
aprobă în termen de 90 zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi. 
  

Autor amendament:  
Deputat UDMR Mate Andras 

 
 

a) Motivare 
pentru 
adoptare: 
pentru a se 
stabili un termen 
în care 
ministerul să 
elaboreze 
normele de 
aplicare ale 
textului 
inițiativei.  
b) Motivare 
pentru 
respingere:  
În textul 
inițiativei nu se 
face referire la o 
metodologie de 
aplicare.  

 


