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RAPORT
asupra Cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
(Plx. 181/2017)
1. În baza prevederilor art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.181 din 01 februarie
2018, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, Cererea de
reexaminare a Legii pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Legea are ca obiect modificarea art.(21) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
în sensul reorganizării şi funcţionării liceelor cu profil agricol în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi în
coordonarea Ministerului Educaţiei Naționale. Totodată, se stabilește că unitățile de învățământ cu predare în limbile
minorităților naționale pot fi înființate de către autorități ale administrației publice locale sau județene, cultele recunoscute de
lege, persoane juridice de drept privat, ministerul educației naționale, de Parlamentul României.
2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din
Constituţia României, republicată.
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La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au
participat ca invitați: domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale; domnul - secretar de stat,
domnul Gheorghe Lăcătușu - consilier superior în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
3. 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 data de 16 decembrie 2017, Legea a fost trimisă la Președintele României pentru promulgare.
În data de 22 decembrie 2017, Președintele României a înaintat Camerei Deputaților Cererea de reexaminare a Legii.
În Cererea de reexaminare se precizează că noile reglementări impun o reanalizare de către Parlament atât sub aspectul
corelării acestora cu actualele prevederi şi principii cuprinse în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, cât şi al efectelor în aplicarea Legii.
Astfel, la art. I pct. 2 din Legea supusă reexaminării este introdusă o nouă secţiune referitoare la învăţământul agricol
preuniversitar, ce cuprinde reglementări specifice procesului educaţional aferent acestui domeniu de activitate. Se creează astfel o
potenţială situaţie de discriminare în raport cu alte domenii de activitate (spre exemplu: turism, comerţ, medical, IT etc.), ce poate
genera ulterior dezechilibre între acestea.
Prin art. 433 alin. (2) se prevede că finanţarea liceelor agricole se realizează din venituri de la bugetul de stat - prin bugetul
Ministerului Educaţiei Naţionale şi prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - şi din venituri proprii prin
parteneriate publice private. Faţă de această nouă prevedere, devine cel puţin neclară corelarea acestei dispoziţii atât cu
prevederile generale ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 referitoare la finanţarea de bază a învăţământului liceal, cât şi cu cele
ale Legii-cadru a descentralizării - Legea nr. 195/2006.
În acest sens, Președintele României semnalează că, potrivit art. 101 alin. (2) şi art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, statul asigură finanţarea de bază pentru învăţământul liceal din bugetele locale, prin sume defalcate din taxa
pe valoare adăugată. Totodată, potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. e) coroborate cu cele ale art. 24 din Legea nr. 195/2006,
deşi competenţa decizională privind învăţământul preuniversitar de stat este una partajată între autorităţile administraţiei publice
locale şi cele ale administraţiei publice centrale, deciziile principale trebuie luate de către actorii direct implicaţi în proces.
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Prin urmare, faţă de prevederile menţionate, doar liceele agricole ar urma să fie finanţate direct prin bugetul Ministerului
Educaţiei Naţionale, ceea ce constituie o derogare nejustificată inclusiv de la Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006.
4. În urma dezbaterii, în şedinţele din 27 martie și 24 aprilie 2018, Comisia, cu 12 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, a
propus aprobarea Cererii de reexaminare a Legii și adoptarea Legii cu amendamentele admise din Anexa care face parte
integrantă din prezentul raport.

PREŞEDINTE
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

SECRETAR
Mihaela HUNCĂ

Consilier parlamentar
Ioana Florina Mînzu
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ANEXĂ
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.

Text
Lege 1/2011, cu modific şi

Text adoptat inițial de
Parlament

Text adoptat
inițial de CD

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

complet ult.

1.
---

2.
---

3.
Art. 31 - (21) Liceele cu
profil agricol pot fi
susţinute în ceea ce
priveşte infrastructura,
terenurile şi mijloacele
de învăţământ şi de
autorităţile locale şi de
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale. (Legea

Titlul Legii: Lege
pentru Titlul Legii: Lege
pentru
modificarea și completarea Legii modificarea și completarea
nr.1/2011 educaţiei naţionale
Legii
educaţiei
naţionale
nr.1/2011
Articol I. - Legea educaţiei naţionale Articol I. - Legea educaţiei
nr. 1/2011, publicată în Monitorul naţionale nr. 1/2011, publicată în
Oficial al României, Partea I, nr. 18 Monitorul Oficial al României,
din 10 ianuarie 2011, cu modificările Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie
şi
completările ulterioare,
se 2011,
cu
modificările
şi
modifică şi se completează după cum completările
ulterioare,
se
urmează:
modifică şi se completează după
cum urmează:
1. Alineatul (21) al articolului 31, se 1. Alineatul (21) al articolului
modifică şi va avea următorul 31, se modifică şi va avea
cuprins:
următorul cuprins:
1
„(2 ) Liceele cu profil agricol se „(21) Liceele tehnologice cu
reorganizează și funcționează în profil preponderent agricol
subordinea Ministerului Educației funcționează
în
subordinea
Naționale
și
a
Ministerului Ministerului Educației Naționale
Agriculturii și Dezvoltării Rurale.”
și în coordonarea Ministerului
Agriculturii
și
Dezvoltării
Rurale.”

nr. 118/2016)

4.
---

---

---
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Text nemodificat

Text nemodificat

Se elimină.
Autor: Comisia

Prevederea nu
mai
este
necesară
în
această formă
având în vedere
art. 311 și 312,

nou introduse.

1. După articolul 31 se
introduc
două
noi
articole, art. 311 și 312,
cu următorul cuprins:

Nr.
crt.

Text
Lege 1/2011, cu modific şi

Text adoptat
inițial de CD

Text adoptat inițial de
Parlament

Text propus de Comisie
(autor amendament)

---

”Art.
311
(1)
Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale
susține, pentru liceele
tehnologice cu profil
preponderent
agricol,
finanțarea de investiții
specifice în agricultură
din
categoria
celor
prevăzute la art. 31
alin.(21),
precum
și
cheltuieli
materiale
necesare
funcționării
acestora, așa cum sunt ele
definite la pct. 291 din
anexa, pe baza unei
metodologii aprobată prin
hotărâre a Guvernului.
(2)
Finanțarea
cheltuielilor prevăzute la
alin.(1) se asigură din
transferuri de la bugetul
de stat către bugetele
locale,
prin
bugetul
Ministerului Agriculturii
și Dezvoltării Rurale,
fiind aprobate, anual, prin
Legea bugetului de stat,
ca anexă la bugetul
Ministerului Agriculturii
și Dezvoltării Rurale,
repartizate pe unități

Motivare

complet ult.

---

---
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Pentru corelare
cu
actualele
prevederi
şi
principii
cuprinse
în
Legea educaţiei
naţionale
nr.
1/2011.

Nr.
crt.

Text
Lege 1/2011, cu modific şi

Text adoptat inițial de
Parlament

Text adoptat
inițial de CD

complet ult.

---

---

---
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Text propus de Comisie
(autor amendament)
administrativ-teritoriale și
pe unități de învățământ.
(3) Bunurile mobile şi
imobile
achiziționate/
pe
baza
realizate
finanțării prevăzute la
alin.(1)
intră
în
proprietatea liceelor cu
profil
preponderent
agricol și se utilizează
conform
destinației
stabilite
de
către
Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale.
(4)
Lista
liceelor
tehnologice cu profil
preponderent agricol se
stabilește
prin
ordin
comun al ministrului
educației naționale și al
ministrului agriculturii și
dezvoltării
rurale.
Această
listă
se
actualizează din 3 în 3
ani.
(5)
În
raport
de
necesitățile identificate pe
piața muncii, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale susține finanțarea
cheltuielilor
aferente
înființării
de
noi

Motivare

Nr.
crt.

Text
Lege 1/2011, cu modific şi

Text adoptat inițial de
Parlament

Text adoptat
inițial de CD

complet ult.

---

---

---
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Text propus de Comisie
(autor amendament)
specializări/calificări
profesionale în domeniul
agriculturii, precum și a
unor
programe
de
perfecționare a cadrelor
didactice de specialitate
din
cadrul
liceelor
tehnologice cu profil
preponderent agricol.
(6) În vederea dezvoltării
învățământului agricol,
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale poate
propune:
a) alocarea fundamentată
a unei cifre de școlarizare
pentru liceele tehnologice
cu profil preponderent
agricol, care se aprobă
prin
hotărâre
a
Guvernului;
b)
măsuri
privind
îmbunătățirea structurii
organizatorice
pentru
liceele tehnologice cu
profil
preponderent
agricol, cu respectarea
legislației
privind
asigurarea calității;
c) înființarea de noi
specializări/calificări
profesionale,
conform

Motivare

Nr.
crt.

Text
Lege 1/2011, cu modific şi

Text adoptat inițial de
Parlament

Text adoptat
inițial de CD

complet ult.

---

---

---
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Text propus de Comisie
(autor amendament)
legislației în vigoare, în
domeniul agricol;
(7) În cazul liceelor
tehnologice cu profil
preponderent
agricol,
directorul
acestora
încheie un contract de
management
privind
gestiunea
investițiilor
specifice în agricultură cu
reprezentantul desemnat
de Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, în
vederea
utilizării,
întreținerii și exploatării
eficiente a bunurilor
finanțate
conform
prevederilor alin.(1).
(8)
Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale are dreptul de a
coordona și controla
modul în care directorii
liceelor tehnologice cu
profil
preponderent
agricol
gestionează,
utilizează, întrețin și
exploatează
investițiile
specifice în agricultură
prevăzute la alin.(1).
(9) În cadrul liceelor
tehnologice cu profil

Motivare

Nr.
crt.

Text
Lege 1/2011, cu modific şi

Text adoptat inițial de
Parlament

Text adoptat
inițial de CD

Text propus de Comisie
(autor amendament)

complet ult.

---

---

---

preponderent
agricol,
consiliile de administrație
se măresc cu 2 membri,
desemnați de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
(10) Modul de utilizare a
veniturilor
proprii
obținute prin valorificarea
produselor realizate din
loturile
didactice
se
reglementează prin ordin
comun al ministrului
educației naționale și al
ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale.
Art. 312 - (1) Liceele
tehnologice cu profil
preponderent agricol care
nu au în proprietate sau în
administrare
ori
în
folosință terenuri agricole
în extravilan primesc în
folosință,
prin
grija
Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, o
suprafață de minimum 10
ha, în echivalent arabil,
pentru constituirea lotului
didactic experimental.
(2) Loturile didactice
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Motivare

Nr.
crt.

Text
Lege 1/2011, cu modific şi

Text adoptat inițial de
Parlament

Text adoptat
inițial de CD

complet ult.

---

5.
---

---

---

2. După articolul 43 se introduce o
nouă secțiune, a 101-a, denumită în
continuare Învățământ agricol
preuniversitar,
cuprinzând
1
6
articolele 43 -43 ”

2. După articolul 43 se
introduce o nouă secțiune,
Secțiunea a 101-a - Învățământ
agricol
preuniversitar,
cuprinzând articolele 431-436:
Secțiunea a 101-a

6.
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Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

experimentale prevăzute
la alin. (1) se atribuie la
cererea
liceelor
tehnologice cu profil
preponderent agricol, din
fondul de rezervă aflat la
dispoziția
consiliilor
locale sau, după caz, din
alte surse, prin hotărâre a
Guvernului, inițiată de
Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale.
(3)
Practica
de
specialitate a liceelor
tehnologice cu profil
preponderent agricol se
asigură
cu
sprijinul
unităților
subordonate
Ministerului Agriculturii
și Dezvoltării Rurale în
colaborare
cu
inspectoratele
școlare
județene, respectiv al
municipiului București.”
Autor: Comisia
Se elimină.
Autor: Comisia

S-a reformulat
prin art. 311 și

312.

Nr.
crt.

Text
Lege 1/2011, cu modific şi

Text adoptat inițial de
Parlament

Text adoptat
inițial de CD

complet ult.

---

3. După art. 43 se introduc șase noi
articole, articolele 431 – 436 cu
următorul cuprins:
”Art. 431 – (1) Învăţământul agricol
este învăţământ de stat, parte
integrantă a sistemului naţional de
învăţământ şi cuprinde: învăţământ
profesional,
învăţământ
liceal
tehnologic/agricol şi învăţământ
postliceal.

(2)
Structura
organizatorică,
profilurile, specializările/ calificările
profesionale, cifrele anuale de
şcolarizare şi criteriile de selecţie a
candidaţilor pentru învăţământul
agricol se propun Ministerului
Educaţiei
Naţionale
de
către
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale şi se aprobă conform
prevederilor prezentei legi.
(3)
Standardele
de
pregătire
profesională aferente calificărilor
profesionale din învăţământul agricol
se elaborează de către Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se
validează de către Comitetul
Sectorial pentru Agricultură şi se

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

Învățământ agricol
preuniversitar
Art. 431 – (1) Învăţământul
agricol este învăţământ de
stat/privat, parte integrantă a
sistemului
naţional
de
învăţământ
şi
cuprinde:
învăţământ
profesional,
învăţământ
liceal
tehnologic/agricol şi învăţământ
postliceal.
(2) Structura organizatorică,
profilurile,
specializările/
calificările profesionale, cifrele
anuale de şcolarizare şi criteriile
de selecţie a candidaţilor pentru
învăţământul agricol se propun
prin
ordin
comun
al
Ministerului Educaţiei Naţionale
de către Ministerul Agriculturii
și Dezvoltării Rurale şi se aprobă
conform prevederilor prezentei
legi.
(3) Standardele de pregătire
profesională aferente calificărilor
profesionale din învăţământul
agricol
preuniversitar
se
elaborează conform legislației
în vigoare şi se aprobă prin
ordin comun al ministrului
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Se elimină.
Autor: Comisia

S-a reformulat
prin art. 311 și

312.

Nr.
crt.

Text
Lege 1/2011, cu modific şi
complet ult.

7.
---

8.

---

Text adoptat inițial de
Parlament

Text adoptat
inițial de CD
aprobă prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale.
(4) Programele şcolare pentru
disciplinele de specialitate se
elaborează de către Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale
în colaborare cu Ministerul
Educaţiei Naţionale şi se aprobă de
Ministerul Educaţiei Naţionale.
Art. 432 - Instituțiile de învăţământ
preuniversitar cu profil agricol,
precum
şi
calificările
profesionale/specializările din cadrul
acestora se supun mecanismelor de
asigurare a calităţii aplicabile
sistemului naţional de învăţământ.
Art. 433 - (1) Începând cu data de 1
septembrie 2018 liceele care au
exclusiv profil și specializări
agricole, instituţii publice cu
personalitate
juridică,
în
subordinea consiliilor locale, trec în
subordinea
direcţiilor
pentru
agricultură
judeţene
şi
a
municipiului Bucureşti.

educaţiei
naţionale
și
ministrul
agriculturii
dezvoltării rurale.

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

Se elimină.
Autor: Comisia

S-a reformulat
prin art. 311 și

Se elimină.
Autor: Comisia

S-a reformulat
prin art. 311 și

al
și

--Art. 432 - Unitățile de
învăţământ preuniversitar cu
profil
agricol,
precum
şi
calificările
profesionale/specializările
din
cadrul
acestora
se
supun
mecanismelor de asigurare a
calităţii aplicabile sistemului
naţional de învăţământ.
Art. 433 - (1) Practica de
specialitate a liceelor agricole
se asigură de către unitățile
mandatate de către Ministerul
Agriculturii
și
Dezvoltării
Rurale în colaborare cu
inspectoratele școlare județene,
respectiv
al
municipiului
București.
(2) Finanţarea liceelor agricole se
realizează din venituri de la
bugetul de stat, prin bugetul
Ministerul Educaţiei Naţionale și
al Ministerul Agriculturii şi
12

312.

312.

Nr.
crt.

Text
Lege 1/2011, cu modific şi

Text adoptat inițial de
Parlament

Text adoptat
inițial de CD

complet ult.

Dezvoltării Rurale şi venituri
proprii, prin parteneriate publice
private.
(3) Modul de utilizare a
veniturilor proprii și de
valorificare
a
produselor
obținute
de
pe
loturile
didactice se reglementează
prin
ordin
comun
al
ministrului educaţiei naţionale
și al ministrul agriculturii și
dezvoltării rurale.
(2)
Coordonarea
disciplinelor
tehnice și a practicii de specialitate
a liceelor agricole se asigură de
către direcţiile pentru agricultură
judeţene
şi
a
municipiului
Bucureşti
în
colaborare
cu
inspectoratele şcolare judeţene,
respectiv al municipiului Bucureşti,
iar coordonarea ştiinţifică şi
pedagogică de către inspectoratele
şcolare judeţene, respectiv al
municipiului Bucureşti.
(3) Organizarea, funcţionarea şi
atribuţiile liceelor agricole se
reglementează prin hotărâre a
Guvernului, iniţiată de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
în colaborare cu Ministerul
Educaţiei Naţionale, la propunerea
direcțiilor
pentru
agricultură

---

13

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

Nr.
crt.

Text
Lege 1/2011, cu modific şi
complet ult.

9.

Text adoptat inițial de
Parlament

Text adoptat
inițial de CD
județene/
Direcția
pentru
Agricultură a
Municipiului
București și a inspectoratelor
școlare
județene/Inspectoratul
Școlar al Municipiului București.
(4) Finanţarea liceelor agricole se
realizează din venituri de la bugetul
de stat, prin bugetul Ministerul
Educaţiei Naţionale și al Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi
venituri proprii, prin parteneriate
publice private. Sursele din care se
constituie venituri proprii și atrase,
se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului prevăzută la alin. (3).
(5)
Hotărârea
Guvernului
prevăzută la alin. (3) se adoptă în
termen de 60 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi.
(6) Directorul liceului agricol
îndeplineşte
atribuţiile
ordonatorului terţiar de credite,
potrivit prevederilor art.21 alin.(4)
din Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 434. – (1) Terenurile şi clădirile
în care îşi desfăşoară activitatea
liceele agricole trec în domeniul
public al statului şi în administrarea
direcţiilor pentru agricultură judeţene
şi a municipiului Bucureşti în a căror

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

Se elimină.
Autor: Comisia

S-a reformulat
prin art. 311 și

---

---

---

---

14

312.

Nr.
crt.

Text
Lege 1/2011, cu modific şi
complet ult.

---

10.
---

11.

Text adoptat inițial de
Parlament

Text adoptat
inițial de CD
rază teritorială îşi
desfăşoară
activitatea aceste unităţile învăţământ
respective.
(2) Liceele agricole care nu au în
proprietate sau în administrare
terenuri agricole în extravilan,
primesc
în
folosinţă,
pentru
constituirea
lotului
didactic
experimental,
o
suprafaţă
de
minimum 10 ha, în echivalent arabil.
(3) Loturile didactice experimentale
prevăzute la alin. (2) se atribuie, la
cererea unităţii de învăţământ din
terenurile agricole ce au aparţinut
şcolilor, din fondul de rezervă al
localităţilor aflat la dispoziţia
consiliilor locale, după caz.

Art. 435. - Ministerul Educaţiei
Naţionale, prin inspectoratele şcolare,
asigură, cu sprijinul material al
direcţiilor
pentru
agricultură
judeţene
şi
al
municipiului
Bucureşti, funcţionarea activităţii
liceelor agricole.
Art. 436.

- (1) Planurile-cadru de

Art. 434. – (1) Liceele agricole
care nu au în proprietate sau în
administrare terenuri agricole în
extravilan, primesc în folosinţă,
pentru
constituirea
lotului
didactic experimental, o suprafaţă
de minimum 10 ha, în echivalent
arabil.
(3)
Loturile
didactice
experimentale prevăzute la alin.
(1) se atribuie, la cererea unităţii
de învăţământ, din fondul de
rezervă al localităţilor aflat la
dispoziţia consiliilor locale, sau
după caz, din alte surse, prin
hotărâre a Guvernului, inițiată
de
Ministerul
Educației
Naționale
și
Ministerul
Agriculturii
şi
Dezvoltării
Rurale.
Art. 435. - Ministerul Educaţiei
Naţionale, prin inspectoratele
şcolare,
și
Ministerul
Agriculturii
şi
Dezvoltării
Rurale,
prin
entitățile
mandatate, asigură sprijinul
material necesar funcţionării
activităţii liceelor agricole.
Art. 436. - (1) Curriculumul
15

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

Se elimină.
Autor: Comisia

S-a reformulat
prin art. 311 și

312.

Nr.
crt.

Text
Lege 1/2011, cu modific şi
complet ult.

---

12.

---

Text adoptat
inițial de CD

Text adoptat inițial de
Parlament

învăţământ, curricula, tematicile
specifice şi programele educaţionale
se stabilesc prin ordin comun al
ministrului educaţiei naţionale şi
ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale.
(2) Ministerul
Agriculturii
şi
Dezvoltării Rurale în colaborare cu
Ministerul
Educaţiei
Naţionale
asigură resursele financiare necesare
pentru
realizarea
programelor
educaţionale specifice agriculturii și
pentru realizarea unor programelor
anuale de calificare a lucrătorilor din
sectorul agricol.”
4. La articolul 45, după alineatul
(2) se introduce un nou alineat,
alineatul (21), cu următorul
cuprins:
”(21) Unități de învățământ cu
predare în limbile minorităților
naționale pot fi înființate de către:

pentru
liceele
cu
profil
preponderent agricol se stabilește
prin ordin comun al ministrului
educației naționale și ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale.

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Se elimină.
Autor: Comisia

(2) Programele anuale de
calificare,
perfecționare
și
formare continuă se finanțează de
Ministerul
Agriculturii
şi
Dezvoltării Rurale și se derulează
în cooperare cu Ministerul
Educaţiei Naţionale.
3. La articolul 45, după
alineatul (2) se introduce un
nou alineat, alineatul (21), cu
următorul cuprins:
”(21) Unități de învățământ cu
predare în limbile minorităților
naționale pot fi înființate de
către:

2. La articolul 45, după
alineatul
(2)
se
introduce
un
nou
alineat, alineatul (21), cu
următorul cuprins:
„(21)
Unități
de
învățământ cu predare în
limbile
minorităților
naționale pot fi înființate
a) autorități ale administrației publice a) autorități ale administrației de către:
locale sau județene, prin hotărâre;
publice locale sau județene, prin a)
autorități
ale
hotărâre;
administrației
publice
locale sau județene, prin
hotărâre;
b) cultele recunoscute de lege;
b) cultele recunoscute de lege;
b) cultele recunoscute de
c) persoane juridice de drept privat;
c) persoane juridice de drept lege;
privat;
c) persoane juridice de
16

Motivare

S-a reformulat
prin art. 311 și

312.

Nr.
crt.

Text
Lege 1/2011, cu modific şi
complet ult.

Text adoptat inițial de
Parlament

Text adoptat
inițial de CD

Text propus de Comisie
(autor amendament)

d) ministrul educației naționale, prin d) ministrul educației naționale, drept privat;
ordin, conform prevederilor art. 61 prin ordin, conform prevederilor d) ministrul educației
alin. (41);
art. 61 alin. (41);
naționale, prin ordin,
conform prevederilor art.
e) Parlamentul României, prin lege.” e) Parlamentul României, prin 61 alin. (41);
lege.”
e) în condițiile în care
drepturile
constituționale
garantate de art. 32
alin. (3) din Constituția
României, republicată,
persoanelor aparținând
minorităților naționale
de a învăța limba lor
maternă și de a putea fi
instruite în această
limbă nu se realizează
în unități de învățământ
cu predare în limbile
minorităților naționale,
înființate conform lit. a)
și
d),
pe
baza
solicitărilor, deși există
cereri ale părinților sau
tutorilor legali ori ale
organizației minorității
naționale reprezentate
în
Parlamentul
României,
atunci
exercitarea
acestor
drepturi se va asigura
prin lege, înființându-se
17

Motivare

Nr.
crt.

Text
Lege 1/2011, cu modific şi

Text adoptat inițial de
Parlament

Text adoptat
inițial de CD

complet ult.

13.

---

---

---
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Text propus de Comisie
(autor amendament)
unități de învățământ
cu predare în limbile
minorităților naționale
cuprinzând
toate
grupele, clasele de nivel
preșcolar,
primar,
gimnazial,
liceal
și
postliceal solicitate.
Autor: Deputat UDMR
Szabó Ödön
3. La anexa, după
punctul 29 se introduce
un nou punct, punctul
291,
cu
următorul
cuprins:
”291. Investițiile specifice
în
agricultură
și
cheltuielile
materiale
necesare
funcționării
liceelor tehnologice cu
profil
preponderent
agricol sunt reprezentate
de:
a)
construcții
agricole și zootehnice,
inclusiv
modernizarea
acestora;
b)
achiziționarea de
combine, tractoare și
echipamentele de lucru
specifice
acestora,
mijloace de transport,

Motivare

Pentru claritatea
normei
în
vederea
realizării
investițiilor
specifice

Nr.
crt.

Text
Lege 1/2011, cu modific şi

Text adoptat inițial de
Parlament

Text adoptat
inițial de CD

Text propus de Comisie
(autor amendament)

complet ult.

14.

---

Art. II. - (1) Se autorizează
Ministerul Finanţelor Publice să
introducă modificările aduse prin
prezenta lege în structura bugetului
de stat şi în bugetul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la
propunerea ordonatorului principal

Art. II. - (1) Se autorizează
Ministerul Finanţelor Publice să
introducă modificările aduse prin
prezenta lege în structura
bugetului de stat şi în bugetul
Ministerului
Agriculturii
şi
Dezvoltării Rurale, la propunerea
19

echipamente
pentru
irigații, motoare și alte
tipuri de echipamente
pentru
dotarea
laboratoarelor didactice și
a atelierelor mecanice,
animale
vii
și
echipamente
specifice
activității în zootehnie și
medicină
veterinară,
echipamente
de
procesare;
c)
înființarea
de
plantații
pomicole,
viticole, sere solarii și
răsadnițe;
d)
alte tipuri de
construcții
precum
cantine, internate, săli de
sport,
inclusiv
modernizarea acestora;
e)
întreținerea
și
repararea
bunurilor
cuprinse la lit. a) – d).”
Autor: Comisia

Text nemodificat

Motivare

Nr.
crt.

Text
Lege 1/2011, cu modific şi

Text adoptat
inițial de CD

Text adoptat inițial de
Parlament

de credite.
(2) Se autorizează Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să
detalieze modificările prevăzute la
alin. (1), să introducă modificările
corespunzătoare în anexele la
bugetele proprii şi să le comunice
Ministerului Finanţelor Publice.

ordonatorului
principal
de
credite.
(2) Se autorizează Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
să
detalieze
modificările
prevăzute la alin. (1), să
introducă
modificările
corespunzătoare în anexele la
bugetele proprii şi să le comunice
Ministerului Finanţelor Publice.

complet ult.
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Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

