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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,          
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT                    
Bucureşti, 16 septembrie 2015                 
Nr.4c-9/178 
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii Educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Plx. 431/2015) 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.431 din 24 iunie 2015, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru completarea Legii Educaţiei 
naţionale nr.1/2011. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul Consiliului Economic şi 
Social şi avizul Consiliului Legislativ. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu noi dispoziţii care stabilesc sancţionarea ministrului/miniştrilor de resort pentru nepublicarea sau neprezentarea în faţa 
Parlamentului, până la data de 1 martie a fiecărui an, a raportului privind starea învăţământului preuniversitar şi a nepublicării raportului 
privind starea învăţământului superior. 

 
 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 pentru învățământ, știință, tineret și sport au fost prezenţi 15 deputaţi, din totalul de 27 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 și Cercetării Științifice. 
 
 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 primă Cameră sesizată. 
  
 În urma dezbaterii, în şedinţele din 02 și 16 septembrie 2015, Comisia a propus, cu 8 voturi pentru respingere și 7 voturi împotrivă, 
respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 
 - pentru implementarea unei astfel de soluții legislative este necesară respectarea tuturor exigențelor normative, fiind insuficientă 
simpla referire la reținerea automată din salariu a unei sume de bani. Astfel, este necesar să fie reglementată în mod expres procedura de 
constatare a abaterilor disciplinare și de aplicare a sancțiunilor, organul competent să realizeze astfel de proceduri și instanța care să judece 
contestația persoanei sancționate și calea de atac, precum și modalitatea de reținere a respectivelor sume și destinația acestora;  
  - propunerea legislativă operează cu formulări imprecise. Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice stabilește la art. 9 faptul că persoanele care ocupă funcții de demnitate publică, precum funcția de ministru, beneficiază 
de o indemnizație lunară și nu de un salariu.  
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                          Adrian Nicolae DIACONU                                                      Victor CRISTEA  
 
 
 
              Consilier parlamentar 

   Ioana Florina Mînzu     
                                           
 
 


