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1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx. 709 din 19 noiembrie 2018, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei 
Guvernului nr.9/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei. 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități                           
nr.4c-13/1094/20.11.2018, avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale                    
nr.4c-6/636/28.11.2018, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ nr. 833/27.08.2018 și avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social nr.4409/21.08.2018. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, şi completarea Legii nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul îmbunătăţirii soluţiilor actuale.  
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          2.  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, având în vedere categoria în care sunt încadrate cele două acte normative asupra cărora se 
intervine, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată.  
 

Consiliul legislativ semnalează că ”în situația în care normele propuse se referă la organizarea generală a învățământului, acestea 
nu pot fi reglementate printr-o ordonanță emisă în temeiul legii de abilitare, deoarece nu s-ar respecta prevederile art. 115 alin. (1) din 
Constituţie, potrivit cărora «Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care 
nu fac obiectul legilor organice» ”.  

Ministerul Justiției a semnalat faptul că unele dispoziții din proiectul de lege nu pot fi promovate prin ordonanță emisă în temeiul 
unei legi de abilitare.  
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 14 deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
 În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de lege a participat ca 
invitat domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale.   
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 14 noiembrie 2018. 
 

4.  În urma dezbaterii, în şedinţele din 19 martie și 13 mai 2019, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.  
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