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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,          
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT                    
Bucureşti, 03 septembrie 2015                 
Nr.4c-9/177 
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 

(Plx. 432/2015) 
 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.432 din 24 iunie 2015, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru completarea Legii Educaţiei 
Naţionale nr.1/2011. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Consiliului Economic şi Social şi avizul Consiliului Legislativ. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. Prin intervenţiile legislative preconizate se doreşte ca finanţarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice să 
fie suportată din finanţarea de bază, respectiv din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale, şi 
nu din finanţarea complementară aşa cum este în prezent. 

 
 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. La lucrările Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 27 membri ai Comisiei.  
  
 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 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 şedinţa din 02 septembrie 2015, Comisia a propus, cu 15 voturi pentru și 8 voturi împotrivă, adoptarea cu 
amendamente a propunerii legislative.  
   
 
 
 
       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 
completarea Legii Educaţiei 
Naţionale nr.1/2011 

Titlul Legii: Lege pentru 
modificarea și completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

2.  
 

--- 

Art. I – 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 completează după 
cum urmează: 

Art. I – 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 se 
completează după cum urmează: 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

3.  
 

--- 

1. La alineatul (2) al articolului 
104, după litera d) se introduce o 
nouă literă, litera e), cu următorul 
cuprins: 
“e) cheltuieli pentru naveta cadrelor 
didactice şi a personalului auxiliar.” 

 
 

Text nemodificat. 

 

4. Art. 105 – (2) Finanţarea complementară se asigură 
din bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ 
preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate anual prin legea 
bugetului de stat cu această destinaţie, pentru 
următoarele categorii de cheltuieli:  
... 
f)cheltuielile pentru naveta cadrelor 
didactice şi a personalului didactic auxiliar, 
conform legii; 
.... 

2. La alineatul (2) al articolului 
105, litera f) se abrogă. 

 
 

Text nemodificat. 
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5.  
--- 

 

Art. II Prezenta lege intră în vigoare 
la 30 de zile de la publicarea în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 

Art. II Prezenta lege intră în vigoare 
la începutul anului școlar 2017 – 
2018.  
 

Autor: Deputat PNL Ștefan 
Alexandru Băișanu și Grupul 

parlamentar al PNL 

Pentru a se 
putea realiza 
modificările 
normative 
necesare 
implementării 
soluțiilor 
legislative 
propuse. 

 


