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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 13 septembrie 2018 
Nr.4c-11/206 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi 

în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei 
(PLx. 386/2018) 

 
1. În baza prevederilor art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx.386 din 20 iunie 2018, 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul 
de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul favorabil al 
Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 566/13.06.2018 și avizul favorabil cu propuneri și observații al 
Consiliului Economic şi Social nr.3125/06.06.2018. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri în vederea recunoaşterii studiilor efectuate de elevii înscrişi la 
şcolile înfiinţate fără parcurgerea/parcurgerea parțială a procesului de evaluare stabilit de lege, în sensul clarificării procesul de înfiinţare a 
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acestor unităţi de învăţământ de stat, precum şi găsirea unei posibilități de reorganizare a acestor unităţi, astfel încât să se asigure o utilizare 
cât mai eficientă a resurselor materiale, financiare şi umane. Proiectul vizează și stabilirea modalităţilor practice prin care pot fi aplicate 
operaţiunile de fuziune sau divizare a unităţilor de învăţământ, măsuri care vizează organizarea generală a învăţământului, cu toate elementele 
care susţin asigurarea calităţii şi respectarea standardelor de autorizare, de funcţionare provizorie şi de acreditare. Totodată, se dorește 
analizarea și clarificarea recunoașterii diplomelor, precizarea tipurilor de acte prin care se manifestă voinţa de înfiinţare sau de reorganizare, 
după caz, a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precizarea modului în care se realizează competenţa de înfiinţare sau reorganizare, după 
caz, a unităţilor de învăţământ de stat, introducerea posibilităţii legale de preluare a elevilor de la unităţi de învăţământ care nu îndeplinesc 
standardele de calitate. 

          2.  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituţia României, republicată. 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 19 deputaţi, din totalul de 26 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.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 
 

4.  În urma dezbaterii, în şedinţa din 12 septembrie 2018, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru, 1 abținere și 6 prezenți care nu și-au 
exprimat votul, adoptarea proiectului de Lege în forma prezentată, cu amendamentul respins din Anexa care face parte integrantă din 
prezentul raport.  

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

                     Ioana Mînzu 
 
 



3 
 

                                                                                                                                Anexă  
AMENDAMENTE RESPINSE  

 
Nr. 
crt. 

Text Legea 1/2011, cu m și c ult 
Text OUG 75/2005, cu m și c ult 

Text  
OUG 48/2018 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. I – (1) Elevii şcolarizaţi în unităţi de 
învăţământ de stat înfiinţate în procesul de 
organizare a reţelei şcolare prevăzute de 
art. 61 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, fără parcurgerea etapelor 
acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 87/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, la iniţiativa 
autorităţilor publice locale, au dreptul la 
recunoaşterea şi continuarea studiilor în 
unităţi de învăţământ preuniversitar 
acreditate. 
 

Art. I – (1) Elevii şcolarizaţi în unităţi de 
învăţământ de stat înfiinţate în procesul de 
organizare a reţelei şcolare prevăzute de art. 61 
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, fără 
parcurgerea etapelor acreditării prevăzute de art. 
29 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea 
calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 87/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, la iniţiativa autorităţilor 
publice locale, cu recunoașterea încălcării legii 
de către Ministerului Educației Naționale, au 
dreptul la recunoaşterea şi continuarea studiilor 
în unităţi de învăţământ preuniversitar 
acreditate. 

Autor: Deputat PNL Raluca Turcan 

a) Motivare 
pentru 
adoptare 
 
b) Motivare 
pentru 
respingere 
Amendamentul 
a fost respins 
la vot. 

 

 

 


