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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,          
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT                    
Bucureşti, 21 octombrie 2015                 
Nr.4c-9/227 
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru completarea art. 63 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale 

(Plx. 599/2015) 
 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.599 din 05 octombrie 2015, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond,  propunerea legislativă pentru completarea art. 63 
din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale. 
 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru 
egalitatea de șanse între femei și bărbați, avizul Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Economic şi Social şi Punctul de vedere al 
Guvernului.  
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea alineatului (1) al articolului 63 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul scăderii numărului minim de elevi dintr-o clasă de învăţământ primar şi 
gimnazial, în zonele de munte, de la 12 elevi la 8 elevi, dat fiind faptul că există situaţii în aceste zone montane când o şcoală are o singură 
clasă, nefiind posibilităţi de transport şi nici suficienţi elevi. 

 

dorina.stan
Original



2 
 

 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 pentru învățământ, știință, tineret și sport au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au 
participat ca invitați:  domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat, domnul Tudor Prisecaru - secretar de stat, domnul Alin Păunescu – 
inspector general și doamna Tania Irimia – director general în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 
 
 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 20 octombrie2015, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 3 abțineri, 
respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 
 - în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  
”în situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari din grupa mare sau de elevi pot funcţiona sub efectivul minim sau peste efectivul 
maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări corespunzătoare, ţinând seama de 
încadrarea în costul standard per elev şi în numărul maxim de posturi aprobat pentru învăţământul preuniversitar la nivelul judeţului, 
respectiv al municipiului Bucureşti”. Pe cale de consecință, legislația în vigoare este cuprinzătoare, adoptarea inițiativei ducând la 
paralelism legislativ.  
 
 
 
       PREŞEDINTE                                                SECRETAR 
 
                          Adrian Nicolae DIACONU                                                      Victor CRISTEA  
 
 
 
             

Consilier parlamentar 
                                                                                                               Ioana Florina Mînzu  


