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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educației naționale nr.1/2011  

(Plx.6/2019) 
 
 

          1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.6 din 20 februarie 2019, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr.1/2011. 
 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 92/15.02.2019 și avizul nefavorabil al 
Consiliului Economic și Social nr. 666/13.02.2019, Punctul de vedere negativ al Ministerului Educației Naționale nr. 8214/25.02.2019. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul instituirii normei potrivit căreia statul sprijină şi coordonează învăţământul particular şi confesional, în 
condiţiile legii, respectând în întregime drepturile acestuia şi autonomia în materie de organizare şi funcţionare. 

 
          2.  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituţia României, republicată. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 17 deputaţi, din totalul de 24 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 ca 
invitat domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale.  
 

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. 
 
            4.  În urma dezbaterii, în şedinţa din 26 februarie 2019, Comisia a propus, cu 11 voturi pentru respingere și 6 abțineri, respingerea 
propunerii legislative din următoarele considerente: 
 - modificările și completările propuse de către inițiatori nu se pot încadra la art. 6 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că acesta conține o serie de reglementări ce fac referire la regimul actelor de 
studii. În plus, art. 6 din legea sus-menționată conține doar trei alineate, astfel încât introducerea alineatului 6 nu se justifică; 
 - în cazul în care inițiatorii au dorit modificarea art. 60 alin. (6), noua formă propusă este redundantă și ar crea dublă reglementare 
având în vedere că alin. (3) al aceluiași articol prevede că ”unităţile particulare de învăţământ sunt unităţi libere, deschise, autonome atât din 
punct de vedere organizatoric, cât şi economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituţie”; 
 - propunerea legislativă conține neclarități, imperfecțiuni de tehnică legislativă, necorelări cu prevederile legale în vigoare.  
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