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(Plx. 24/2013) 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 24 din 4 martie 2013, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă de completare a Legii 
nr. 1 din 5 ianuarie 2011 privind educaţia naţională. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, avizul 
Consiliului Legislativ, precum şi avizul Consiliului Economic şi Social. 
 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea articolului 125 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu un nou alineat, alin. (11), prin care se stabileşte ca instituţiile de învăţământ superior, 
care au emis diplome cu încălcarea legislaţiei în vigoare, constatată printr-o sentinţă definitivă, să îşi piardă acreditarea în 
specializarea în care au fost emise respectivele diplomele. 
 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
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 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, din 29 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative 
au participat ca invitaţi: domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat  şi doamna Sanda Bădulescu – consilier în cadrul 
Ministerului Educaţiei Naţionale; domnul deputat Ovidiu Victor Ganţ - iniţiator. 
 
 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
  
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 12 martie 2013, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 8 abţineri, 
respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: 
 - articolul 138 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 prevede posibilitatea retragerii acreditării instituţiei de învăţământ superior în 
situaţia în care organizarea şi desfăşurarea de programe de studii universitare nu funcţionează legal. Articolul 146 prevede 
posibilitatea ca rectorul să poată anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se 
dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară. 
Astfel, adoptarea acestei iniţiative ar duce la o dublă reglementare; 
 - nu se are în vedere situaţia studenţilor care nu au finalizat studiile, aflaţi în instituţiile de învăţământ superior care pierd 
acreditarea.  
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