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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT,                         COMISIA JURIDICĂ,  
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Nr.4C-9/113/2015                    Nr.4C-11/539/2015 
 
 

RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea dispoziţiilor Legii 

educaţiei naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011  
(Plx. 234/2015) 

 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu adresa nr. Plx. 234 din 01 aprilie 2015, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au primit spre dezbatere, în fond, 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea dispoziţiilor Legii 
educaţiei naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisiile au analizat avizul Comisiei pentru 
drepturilor omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul Consiliului 
Legislativ şi avizul Consiliului Economic şi Social. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea art.18 alin.(2) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se 
implementarea Deciziei Curții Constituționale nr.669/2014. 

 
 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. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut 
propunerea legislativă în şedinţe separate. 
 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut propunerea 
legislativă  în şedinţa din data de 21 aprilie 2015.   

La lucrările Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au fost prezenţi 
18 deputaţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei.  
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 În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat, în calitate de invitat, domnul 
Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 
celor prezenți, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 
legislative. 
   

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa 
legislativă în şedinţa din data de 21 aprilie 2015. 

La dezbateri au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 26 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare, un raport de respingere a propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea dispoziţiilor Legii educaţiei naţionale nr.1 din 5 ianuarie 
2011. 
 
 4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este prima Cameră 
sesizată. 
  
 5. Membrii celor două Comisii sesizate în fond au hotărât, în conformitate cu 
prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, să propună plenului Camerei Deputaţilor un 
raport comun de respingere a propunerii legislative pentru modificarea și 
completarea dispozițiilor Legii educaţiei naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011, din 
următoarele considerente: 

- textul inițiativei legislative excede prevederilor Deciziei Curții Constituționale 
nr. 669/2014 prin care se admite excepţia de neconstituţionalitate cu privire doar la 
dispoziţiile art. 18 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, teza întâi. 
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