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asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011-Legea Educaţiei Naţionale
(Plx. 303/2013)
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 303 din 08 octombrie
2013, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea
şi completarea Legii nr.1/2011-Legea Educaţiei Naţionale.
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, avizul
Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Economic şi Social.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul interzicerii, în vederea depolitizării învăţământului preuniversitar, pentru directorul
şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi şi
inspectorii şcolari să ocupe, pe perioada exercitării mandatului, funcţii de conducere în structurile sau organele de conducere, alese
sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim
juridic ca şi partidelor politice sau ale fundaţiilor ori asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice.

2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată.
3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi, din totalul de 29 membri ai Comisiei.
4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a
participat ca invitat domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
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 22 octombrie 2013, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
respingerea propunerii legislative, pentru evitarea dublei reglementări, având în vedere că Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, cuprinde deja prevederi exprese referitoare la depolitizarea sistemului de învăţământ.
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