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AVIZ
asupra
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011
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 pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, trimisă cu adresa
nr. Pl-x 181 din 5 mai 2014, înregistrată cu nr.4c-11/534 din 6 mai 2014.
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.
Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea articolului 289 din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul modificării vârstei
de pensionare pentru personalul didactic şi de cercetare, de la 65 de ani la 70 de ani.
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările
şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în
şedinţa din 27 mai 2014.
Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi
avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr.463 din 25
aprilie 2014.
Guvernul României nu a transmis un punct de vedere referitor la această propunere legislativă
până la data dezbaterii iniţiativei legislative în Comisia juridică.
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de
voturi, avizarea negativă a propunerii legislative întrucât aplicarea prevederilor iniţiativei legislative
ar determina un impact financiar suplimentar asupra cheltuielilor publice.
Iniţiativa legislativă are implicaţii asupra bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile
art.111 alin.(1) din Constituţia României, republicată, ale art.7 alin.(1) din Legea responsabilităţii
fiscal-bugetare nr.69/2010, cu modificările ulterioare, precum şi ale art.15 alin.(1) din Legea
nr.500/2002 privind finanţele publice. Iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară
implementării soluţiilor legislative propuse prin proiectul de act normativ, în conformitate cu
prevederile art. 138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială
bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”.
Legislaţia în vigoare reglementează la alin.(3) al art. 289 din Legea nr.1/2011 a educaţiei
naţionale posibilitatea ca Senatul universitar să decidă “continuarea activităţii unui cadru didactic sau
de cercetare după pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an, cu
posibilitatea de prelungire anuală conform Cartei universitare, fără limită de vârstă”.
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria
legilor organice.
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