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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea art.31 alin.(21) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
(Plx. 181/2017)
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.181 din 29 mai 2017, Comisia pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea art.31 alin.(21) din Legea nr.
1/2011 a educaţiei naţionale.
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și
servicii specifice, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul nefavorabil
al Consiliului Economic şi Social.
Propunerea legislativă are ca obiect modificarea art.(21) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, în sensul reorganizării şi funcţionării liceelor cu profil agricol în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi în
coordonarea Ministerului Educaţiei Naționale.
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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La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 20 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca
invitat domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale, domnul Maricel Dima - subsecretar de stat în cadrul
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
3. 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.
4. În urma dezbaterii, în şedinţele din 07 iunie, 04 și 24 octombrie 2017, Comisia a propus, cu 10 voturi pentru respingere, 7 voturi
împotriva respingerii și 3 abțineri, respingerea propunerii legislative din următoarele considerente:
- inițiativa legislativă este neclară și ambiguă, deoarece nu stabilește concret care sunt atribuțiile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale (MADR) și ale Ministerului Educaţiei Naționale (MEN) referitoare la finanțare, curriculumul aplicat, resursele umane, organizarea și
funcționarea consiliului de administrație al liceelor în cauză;
- liceele agricole, ca și toate celelalte unități de învățământ profesional și tehnic, funcționează în subordinea MEN în ceea ce privește
organizarea și funcționarea procesului de învățământ. Totodată, salarizarea cadrelor didactice se face tot de către MEN, în timp ce cheltuielile
de administrare sunt asigurate de autoritățile locale. Reorganizarea liceelor cu profil agricol în subordinea MADR ar conduce la imposibilitatea
finanțării acestora din bugetele locale, întrucât nu s-ar mai afla în subordinea autorităților administrației publice locale;
- referitor la procesul de învățământ, curriculumul școlar care se aplică în unitățile de învățământ agricol include curriculumul de trunchi
comun, prin care este asigurată egalitatea de șanse a elevilor în pregătirea acestora. Elaborarea curriculumului de specialitate și stabilirea
calificărilor obținute sunt realizate, în prezent, în colaborare cu reprezentanții MADR;
- modificarea textului de lege în forma propusă nu poate fi aplicabilă întrucât intră în contradicție cu alte reglementări din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, nerespectând în acest sens normele de tehnică legislativă.
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