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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 16 octombrie 2017 
Nr.4c-9/251 
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naționale nr.1/2011 

(Plx.247/2017) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 247 din 25 septembrie 2017, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naționale nr.1/2011. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ cu nr. 738/19.09.2017, avizul negativ al Consiliului Economic și Social cu nr. 3462/11.07.2017 și Punctul de vedere negativ al 
Guvernului cu nr. 1386/DPSG/08.09.2017. 

 
Propunerea legislativă vizează modificarea prevederilor art. 105 alin. (1) și art. 107 alin. (1) din Legea educaţiei naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea cadrului legislativ unitar prin care să existe posibilitatea acordării finanțării 
complementare și suplimentare tuturor unităților de învățământ preuniversitar, inclusiv celor particulare acreditate și confesionale acreditate. 

 
          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 17 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 doamna  Lucia Sârbușcă - director în cadrul Ministerului Educației Naționale. 
 

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 şedinţa din 11 octombrie 2017, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, respingerea 
propunerii legislative din următoarele considerente: 

- conform prevederilor art. 105 și art. 112 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, având în 
vedere faptul că unităţile de învăţământ particular au drept fundament proprietatea privată, iar cele de învăţământ confesional aparţin, în 
funcţie de entitatea care le-a înfiinţat, uneia dintre cele două forme de proprietate, finanțarea complementară nu se poate realiza pentru 
anumite categorii de cheltuieli pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional;  

- inițiativa legislativă nu cuprinde prevederi referitoare la criteriile de acordare a finanțării și măsurile de control ulterioare astfel încât 
să se asigure un tratament nediscriminatoriu între formele de învățământ; 

- iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor legislative propuse prin proiectul de act normativ, în 
conformitate cu prevederile art. 138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Iniţiativa legislativă are implicaţii asupra bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile 
art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, respectiv prezentarea fişei financiare însoţită de ipotezele şi 
metodologia de calcul utilizată. Totodată, potrivit prevederilor art. 7 din Legea responsabilităţii fiscale nr. 69/2010 şi ale art. 33 din Legea nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
trebuia efectuat şi un studiu de impact. 

 
              PREŞEDINTE                                                 SECRETAR 
                                 Prof.dr. Camelia GAVRILĂ               Robert Nicolae TURCESCU 
 
 
 
              Consilier parlamentar 
               Ioana Florina Mînzu 


