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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,          
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT                    
Bucureşti, 16 septembrie 2015                 
Nr.4c-9/200 
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale 

(Plx. 455/2015) 
 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.455 din 07 septembrie 2015, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale. 
  

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 art. 96 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii în componenţa consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
confesional preuniversitar de stat şi a celor de învăţământ preuniversitar vocaţional teologic a unei noi categorii de membri.  

 
 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 19 deputaţi, din totalul de 26 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 şedinţa din 16 septembrie 2015, Comisia a propus, cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 2 abțineri adoptarea 
propunerii legislative cu amendamente admise din Anexă. 
   
 
 
 
       PREŞEDINTE                                                SECRETAR 
 
                          Adrian Nicolae DIACONU                                                      Victor CRISTEA  
 
 
           
 
                                           
             Consilier parlamentar 
                 Ioana Florina Mînzu     
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ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text  
Legea nr.1/2011 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.  
--- 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea şi 
completare a Legii nr. 1/2011 a 
educaţiei naţionale  

Titlul Legii: Lege pentru 
completarea art. 96 alin. (2) din 
Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011  

Respectare
a normelor 
de tehnică 
legislativă 

2.  
 

--- 

Articol unic: Legea nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale publicată în 
Monitorul oficial al României, Partea I, 
nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare 
se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

Articol unic: La articolul 96 
alineatul (2) din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 
2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, după 
litera d) se introduce o nouă literă, 
lit. e), cu următorul cuprins: 

 
Respectare
a normelor 
de tehnică 
legislativă 

3. Art. 96 - (2) În unităţile de învăţământ de stat consiliul de 
administraţie este organ de conducere şi este constituit din 7, 9 sau 
13 membri, astfel: 
a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur 
rând de clase, consiliul de administraţie este format din 7 membri, 
cu următoarea componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 
reprezentanţi ai părinţilor; primarul sau un reprezentant al 
primarului; un reprezentant al consiliului local. Directorul este 
membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă 
cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă. 
Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi 
pentru învăţământul preşcolar şi primar; 
b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 
membri, dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un 
reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 
reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept al 
consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din 
unitatea de învăţământ respectivă; 
c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 
membri, dintre aceştia 6 sunt cadre didactice, primarul sau un 
reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului local şi 3 
reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept al 

La Art. 96 alineatul (2) după litera d) se 
introduce o nouă literă e) care va avea 
următorul cuprins: 
e) consiliile de administraţie ale unităţilor 
de învăţământ confesional preuniversitar 
de stat conform art.19 alin.(5), precum şi 
ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 
vocaţional teologic, numărul de membrii 
ai consiliului de administraţie se 
suplimentează cu 2 reprezentanţi ai 
cultului respectiv, desemnat de persoana 
înreptăţită de a emite şi avizele scrise cu 
privire la încadrarea personalului didactic 
pe catedrele de religie, nominalizat ca 

 
 
 
”e) prin excepție de la prevederile 
lit. a) – c), în cazul consiliilor de 
administraţie ale unităţilor de 
învăţământ confesional 
preuniversitar de stat, precum şi ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar vocaţional teologic,  
numărul de membri se suplimentează 
cu 2 reprezentanţi ai cultului 
respectiv, desemnați de persoana 
îndreptățită de a emite şi avizele 

Respectare
a normelor 
de tehnică 
legislativă 
 
 
 
Pentru 
claritatea 
normei 
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consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din 
unitatea de învăţământ respectivă. 
d) în consiliile de administrație ale unităților școlare, din cota 
rezervată părinților un loc este repartizat, cu drept de vot, unui 
reprezentant al elevilor, care a împlinit 18 ani;  

atare în protocolul încheiat între 
minister şi cult.  

scrise cu privire la încadrarea 
personalului didactic pe catedrele de 
religie, conform metodologiei 
prevăzută la art.19 alin.(5).”  

Autor: Deputat PSD Petru Andea, 
deputat UDMR Szabo Odon, 

Comisia 
 


