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 PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

                Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  Bucureşti,   21 aprilie 2010 
Nr. 32/101 
PL.x  156 

     
            AVIZ 

           asupra proiectului Legii educaţiei naţionale 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul Legii educaţiei naţionale, trimis cu adresa nr. PL.x 
156 din 12 aprilie 2010 şi înregistrat sub nr. 32/101 din  13.04.2010. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform prevederilor art. 75 (1) din Constituţia României, republicată, şi art. 92 alin. (8) pct. 2 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 20 aprilie 
2010. 
 Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive la proiectul de lege, precum şi avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ asupra proiectului de lege, cu nr. 281 / 24.03.2010. 
 Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamentele adoptate, prezentate 
în anexa ce face parte din prezentul aviz. 
 Menţionăm că amendamentele redate în anexă, ce reglementează învăţământul din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, au 
fost discutate, analizate şi agreate de iniţiatori şi reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Apărării 
Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
                                                       PREŞEDINTE,                               
                       Costică Canacheu 
Consilier, 
dr. George Cucu 
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 AMENDAMENTE DE MODIFICARE/COMPLETARE A PROIECTULUI  
„LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE” 

 

Nr. 
crt. Art. 

 
Textul de proiect 

 
Propunerea de modificare/completare Argumentarea propunerii 

1   

După art. 20, se introduce un articol nou, 201, cu 
următorul conţinut: 
“Organizarea învăţământului în domeniile apărării, ordinii 
publice şi securităţii naţionale este un domeniu exclusiv al 
statului român.” 
 
Autor: deputat Marian Săniuţă 

În condiţiile libertăţii de înfiinţare a 
învăţământului privat de toate 
nivelurile, formarea în domeniul 
specific de apărare, ordine publică şi 
securitate naţională trebuie să 
aparţină exclusiv statului . 

2  

Art. 30 (7)  Unităţile de învăţământ în 
care se organizează filiera tehnologică 
sau vocaţională a liceului, sunt stabilite 
de inspectoratele şcolare, cu consultarea 
autorităţilor Administraţiei publice 
locale, având în vedere tendinţele de 
dezvoltare socială şi economică precizate 
în documentele strategice regionale, 
judeţene şi locale. 

Art. 30 (7)  Unităţile de învăţământ în care se organizează 
filiera tehnologică sau vocaţională a liceului, sunt stabilite 
de inspectoratele şcolare, cu consultarea autorităţilor 
Administraţiei publice locale, având în vedere tendinţele 
de dezvoltare socială şi economică precizate în 
documentele strategice regionale, judeţene şi locale, cu 
excepţia celor din domeniile apărării, ordinii publice şi 
securităţii naţionale. 
 
Autor: deputat Marian Săniuţă 

Unităţile de învăţământ  din 
domeniile apărării, ordinii publice şi 
securităţii naţionale nu sunt stabilite 
de inspectoratele şcolare şi nici nu se 
pot  înfiinţa cu consultarea 
autorităţilor locale 

3  

Art. 35  
(5)- Şcolarizarea în învăţământul 
postliceal de stat, organizat în 
conformitate cu prevederile prezentei 
legi, se finanţează prin bugetele locale 
ale unităţilor administrativ-teritoriale, 
din sumele defalcate din venituri ale 
bugetului de stat şi din venituri ale 
bugetelor locale.(...) 

Art. 35  
(5)- Şcolarizarea în învăţământul postliceal de stat, 
organizat în conformitate cu prevederile prezentei legi, se 
finanţează prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale, din sumele defalcate din venituri ale bugetului 
de stat şi din venituri ale bugetelor locale, cu excepţia 
unităţilor de învăţământ din domeniul apărării, ordinii 
publice şi siguranţei naţionale. (...) 
 
Autor: deputat Marian Săniuţă 
 

Unităţile de învăţământ din domeniul 
apărării, ordinii publice şi securităţii 
naţionale sunt finanţate de la bugetul 
de stat, prin ministerele 
organizatoare. 
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La Titlul II Învăţământul preuniversitar după cap.  
Învăţământ postliceal se introduce capitolul 
„Învăţământ preuniversitar în domeniul apărării, 
ordinii publice şi securităţii naţionale”, cu următorul 
conţinut:  
 Art. 36 (1) Învăţământul preuniversitar din 
sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională 
este învăţământ de stat, parte integrantă a sistemului 
naţional de învăţământ, şi cuprinde: învăţământ liceal 
militar şi învăţământ postliceal pentru formarea maiştrilor 
militari, a subofiţerilor, agenţilor de poliţie şi agenţilor de 
penitenciare. 
 (2) Structura organizatorică, profilurile, 
specializările, cifrele anuale de şcolarizare şi criteriile de 
selecţionare ale candidaţilor pentru învăţământul 
preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi 
securitate naţională se stabilesc de ministerele interesate şi 
alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul apărării, 
ordinii publice şi securităţii naţionale potrivit fiecărei 
arme, specializări şi forme de organizare  a 
învăţământului. 
 (3) Planurile de învăţământ pentru învăţământul 
preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi 
securitate naţională, se elaborează de Ministerul Apărării 
Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, 
Ministerul Justiţiei şi alte instituţii cu atribuţii în 
domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, 
în conformitate cu standardele naţionale elaborate de 
instituţiile responsabile cu asigurarea calităţii 
învăţământului, şi se  aprobă de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
 (4) Programele şcolare se elaborează de Ministerul 
Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, 
Ministerul Justiţiei şi alte instituţii cu atribuţii în domeniul 

- includerea în proiectul 
legislativ a unui capitol distinct 
privind învăţământul militar 
preuniversitar este necesară pentru 
a reglementa acest domeniu cu 
specific aparte faţă de învăţământul 
preuniversitar civil şi păstrarea 
statutului învăţământului militar, 
inclusiv a celui preuniversitar, ca 
„parte integrantă a sistemului 
naţional”, aşa cum prevede actuala 
Lege a învăţământului nr. 84/1995. 
Neincluderea prevederilor acestui 
capitol în Legea Educaţiei 
Naţionale ar exclude un segment 
important al învăţământului 
preuniversitar; 
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apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale şi se aprobă 
de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 
 Art. 37 Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Ministerul Apărării Naţionale, 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei 
şi celelalte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, 
ordinii publice şi securităţii naţionale coordonează şi 
controlează unităţile de învăţământ militar preuniversitar 
menţionate la art. 36 alin. 1. 
 Art. 38 Conducerea operativă a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, din sistemul de apărare, ordine 
publică şi securitate naţională se asigură de 
comandanţi/directori numiţi prin ordin al conducătorilor 
ministerelor şi instituţiilor de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională, care este şi preşedintele Consiliului de 
administraţie/Consiliului de conducere. În activitatea de 
conducere comandantul/directorul este ajutat de locţiitorul 
comandantului pentru învăţământ/directorul adjunct. 
Directorul adjunct/ locţiitorul comandantului pentru 
învăţământ este şi preşedintele Consiliului profesoral. 
 Art. 39 (1) Personalul didactic din unităţile de 
învăţământ preuniversitar  din sistemul de apărare, ordine 
publică şi securitate naţională se constituie din personalul 
didactic prevăzut în prezenta lege şi din corpul 
instructorilor militari, de ordine şi securitate publică. 
 (2) Personalul didactic din unităţile de învăţământ 
preuniversitar  din sistemul militar de apărare, ordine 
publică şi securitate naţională are drepturile şi îndatoririle 
care decurg din prezenta lege şi din calitatea de cadru 
militar în activitate, respectiv de funcţionar public cu 
statut special. 
 (3) Funcţiile didactice pentru corpul instructorilor 
militari din unităţile de învăţământ preuniversitar  din 



 
 5 din 7 

sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, 
condiţiile care se cer pentru ocuparea acestora, normele 
didactice, competenţele şi responsabilităţile se stabilesc 
prin instrucţiuni proprii, aprobate de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
 Art. 40 Finanţarea învăţământului preuniversitar 
din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate 
naţională este asigurată de Ministerul Apărării Naţionale, 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei 
şi alte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, 
informaţiilor, ordinii publice şi securităţii naţionale din 
fondurile alocate din bugetul de stat. 
 Art. 41. Diplomene/certificatele de absolvire şi 
competenţe profesionale dau dreptul deţinătorilor legali, 
după trecerea în rezervă, în condiţiile legii, să ocupe 
funcţii echivalente cu cele ale absolvenţilor instituţiilor 
civile de învăţământ cu profil apropiat şi de acelaşi nivel. 
În acest sens, MECTS, MApN, MAI şi celelalte instituţii 
şi structuri interesate vor elabora norme comune. 
 Art. 42. Instituţiile de învăţământ preuniversitar 
din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi 
securitate naţională, se supun mecanismelor de asigurare a 
calităţii învîţîmântului, ca şi instituţiile de învăţământ 
civil. 
 Art. 43 Aplicarea prevederilor prezentei legi la 
specificul de apărare, de ordine publică şi securitate 
naţională se face prin ordine, regulamente şi instrucţiuni 
proprii. 
(renumerotarea următoarelor articole) 
 
Autorul amendamentului: deputat Eugen Bădălan 
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4 

 

Art. 50 
(2) – Reţeaua şcolară a unităţilor de 
învăţământ de stat şi privat se 
organizează de către autorităţile 
administraţiilor publice locale, cu avizul 
conform al inspectoratelor şcolare. 

Art. 50 
(2) – Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi 
privat se organizează de către autorităţile administraţiilor 
publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor 
şcolare, cu excepţia unităţilor şcolare din domeniul 
apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale. 
 
Autorul amendamentului: deputat Marian Săniuţă 

Consecvenţă legislativă. 

  5 166 (6) Ofiţerii în activitate, în rezervă sau în 
retragere, posesori ai diplomei de 
absolvire a şcolii militare cu durata de 3 
sau 4 ani, pot să-şi completeze studiile în 
învăţământul superior civil, pentru 
obţinerea diplomei de licenţă în profiluri 
şi specializări similare sau apropiate 
armei/specialităţii militare. Participarea 
ofiţerilor în activitate la învăţământul de 
zi se reglementează prin ordin al 
conducătorilor instituţiilor din domeniile 
apărării, informaţiilor, ordinii publice şi 
securităţii naţionale.  

Ofiţerii în activitate, în rezervă sau în retragere, posesori ai 
diplomei de absolvire a şcolii militare de ofiţeri cu durata 
de 3 sau 4 ani, pot să-şi completeze studiile în 
învăţământul superior, pentru obţinerea diplomei de 
licenţă în profiluri şi specializări similare sau apropiate 
armei/specialităţii militare.  
 
 
Amendament : deputat Eugen Bădălan 

- ofiţerii îşi pot completa studiile, cu 
respectarea prevederilor legale, atât 
în sistemul civil, cât şi în cel militar, 
prevedere omisă prin această variantă 
a proiectului legislativ 

   6 166 (9)  Se introduce un nou alineat: Instituţiile de învăţământ 
superior militar, de informaţii, de ordine publică şi 
securitate naţională pot organiza programe de studii 
universitare de doctorat ştiinţific şi doctorat profesional, la 
învăţământ de zi şi frecvenţă redusă.  
Amendament : deputat Eugen Bădălan  

- prin acest articol se certifică dreptul 
instituţiilor militare de învăţământ 
superior de a organiza programe de 
studii universitare de doctorat 
ştiinţific şi doctorat profesional, la 
învăţământ de zi şi frecvenţă redusă 

    7 167 (2) Structurile şi funcţiile de conducere ale 
instituţiilor de învăţământ militar, de 
ordine şi de securitate publică sunt 
aceleaşi ca cele din instituţiile civile de 
învăţământ superior. Ocuparea funcţiilor 
de conducere se face în aceleaşi condiţii 
ca în instituţiile civile de învăţământ 

Structurile şi funcţiile de conducere ale instituţiilor de 
învăţământ militar, de ordine şi de securitate publică sunt 
aceleaşi ca cele din instituţiile civile de învăţământ 
superior. Ocuparea funcţiilor de conducere se face în 
aceleaşi condiţii ca în instituţiile civile de învăţământ 
superior. 
Amendament : deputat Eugen Bădălan 

 - referirea la grad trebuie eliminată 
întrucât prevederea se regăseşte în 
carta universitară. 
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superior, indiferent de gradul militar al 
candidatului ales. 

   8 168 (3) Cadrele didactice militare titulare, 
pensionate pentru limita de vârstă şi 
vechime integrală ca militari, au dreptul 
să-şi continue activitatea didactică , în 
cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ 
superior, cu contract de muncă, 
păstrându-şi titularizarea pe post, până la 
împlinirea vârstei de pensionare stabilită 
prin lege. 

Se modifică după cum urmează: 
Cadrele didactice militare titulare, pensionate pentru limita 
de vârstă şi vechime integrală ca militari, pot să-şi 
continue activitatea didactică , în cadrul aceleiaşi instituţii 
de învăţământ superior, păstrându-şi titularizarea pe post, 
în condiţiile legii. 
 
Amendament : deputat Eugen Bădălan 

Cadrele didactice militare sunt 
pensionate potrivit legii specifice 
sistemului de apărare, ordine publică 
şi securitate naţională, având drepturi 
specifice. 

   9  279 Art. 279 
 (2) Salarizarea învăţătorilor şi 
educatoarelor nu va depinde de nivelul 
studiilor, ci de postul ocupat. Mulţi 
învăţători cu studii medii, absolvenţi ai 
liceelor pedagogice sunt mai bine 
pregătiţi decât mulţi cu studii superioare. 

Art. 279 
(2) se elimină 
 
 
 
Autorul amendamentului: Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă  

Alineatul (2) se elimină întrucât nu 
este text de lege ci un comentariu ce 
nu îşi are locul aici. 

 
 
 
AUTORII AMENDAMENTELOR:  

- deputat Marian Săniuţă 
- deputat Eugen Bădălan 
- deputat Niculae Mircovici 
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