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AVIZ
asupra
Propunerii legislative pentru modificarea i completarea Legii educa iei na ionale
nr.1/2011
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre
dezbatere şi avizare, cu Propunerea legislativă pentru modificarea i completarea Legii educa iei
na ionale nr.1/2011, trimisă cu adresa nr. Pl-x 77 din 20 martie 2019, înregistrată cu nr.4c-13/253 din 21
martie 2019.
Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) din
Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările i completările ulterioare.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea i completarea Legii educa iei
na ionale nr.1/2011, cu modificările i completările ulterioare. Principalele intervenţii legislative vizează
recunoaşterea drepturilor elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate fără parcurgerea etapelor
prevăzute de art.29 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei, recunoaşterea unităţilor de învăţământ înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale, în
procesul de organizare a reţelei şcolare, eliminarea lacunelor din actualul cadru legal şi clarificarea
competenţelor legale în legătură cu procesul de înfiinţare a unităţilor de învăţământ de stat şi posibilitatea
reorganizării acestor unităţi, stabilirea modalităţilor practice prin care pot fi aplicate operaţiunile de fuziune
sau divizare a unităţilor de învăţământ.
Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în
şedin a din ziua de 2 aprilie 2019.
Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, avizul
favorabil cu amendamente anexate al Consiliului Economic şi Social, transmis prin adresa cu nr.1115
din 12 martie 2019 şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis prin
adresa cu nr.193 din 18 martie 2019.
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi,
avizarea favorabilă a ini iativei legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi de către Biroul permanent.
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria
legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.n) din Constitu ia României, republicată.
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