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RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2019 pentru completarea  
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene 

(PLx. 229/2019) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx. 229 din 15 aprilie 2019, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, instituirea unor derogări şi 
prorogarea unor termene. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 270/05.04.2019 și avizul favorabil cu un amendament al Consiliului Economic și 
Social nr. 1562/03.04.2019. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.87/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum şi instituirea unor derogări în vederea asigurării dreptului la educaţie prin 
recunoaşterea studiilor absolvite, protejării elevilor şcolarizaţi, cât şi pentru crearea condiţiilor necesare în vederea asigurării stabilităţii și a 
continuității la catedră a personalului didactic calificat. De asemenea, ordonanța prevede plata integrală în anul 2019 a daunelor interese 
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moratorii sub forma dobânzii legale, pentru personalul din învăţământ, de la bugetul de stat aprobat prin Legea nr. 50/2019, prin bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale. 

 
       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 16 deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
 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 06 mai 2019, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru și 4 voturi împotrivă, adoptarea proiectului 
de lege în forma prezentată de inițiator.  
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