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În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, 
cu propunerea legislativă de modificare şi completare a articolului 77 din Legea Educaţiei 
Naţionale, nr.1/2011, trimisă cu adresa nr. Pl-x 304 din 8 octombrie 2013, înregistrată cu 
nr.4c-11/1117 din 9 octombrie 2013. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 75 
alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 77 alin.(4) din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să 
se creeze posibilitatea ca elevul să poată alege, la examenul de bacalaureat, între competenţele 
digitale, artistice sau sportive. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 22 octombrie 
2013. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive, avizul nefavorabil al Consiliului Economic şi Social transmis prin adresa cu nr.2999 
din 3 octombrie 2013 şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, 
aviz transmis prin adresa cu nr.673 din 4 iulie 2013. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative de modificare şi 
completare a articolului 77 din Legea Educaţiei Naţionale, nr.1/2011. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 73 alin. (3) lit. n) din Constituţia 
României, republicată. 
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