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A V I Z  
asupra 

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 
naționale 1/2011 

 
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare 

cu Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 

1/2011, trimisă cu adresa nr. Plx. 215 din 14 iunie 2021, înregistrată la Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/494 din 15 iunie 2021. 

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată, în conformitate cu  

dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 alin. (8) 

pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare pentru modificarea și 

completarea Legii educației naționale 1/2011, în sensul prevederii unui mecanism 

juridic coerent care să asigure stabilitatea și continuitatea managementului școlar, în 

ipoteza vacantării funcției de director, corectarea carențelor legislative privind 

normele referitoare la încetarea raporturilor de management ale directorului sau 

directorului adjunct, precum și respectarea principiului simetriei, stabilirea normei de 

trimitere care prevede același mecanism de ocupare a funcțiilor interimare din cadrul 

unităților de învățământ pentru activități extrașcolare, creșterea gradului de 

florica.manole
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transparență a organizării comisiilor de concurs prin posibilitatea oferită 

reprezentanților elevilor de a fi observatori, legiferarea procedurii speciale de 

desemnare a directorilor unităților școlare particulare în ipoteza vacantării funcției. 

În ședința desfășurată în sistem mixt din data de 22 iunie 2021, potrivit art. 61 

și 129 alin.(1)  din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 

examinat inițiativa legislativă supusă avizării , expunerea de motive şi au avut în 

vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.422 din 

11 iunie 2021, și avizul favorabil al Consiliul Economic si Social, transmis prin 

adresa cu nr.4332 din 2 iunie 2021. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

În raport de obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor organică. 
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