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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 12 mai 2022 
Nr.4C-11/137 

 
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 

(Plx. 149/2022) 
  
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 149 din 26 aprilie 2022, Comisia 
pentru învățământ a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației 
naționale. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru tineret și sport, avizul favorabil al Comisiei pentru 

drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, 
avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.419/15.04.2022 și avizul favorabil 
al Consiliului Economic și Social nr.1993/05.04.2022, Punctul de vedere al Ministerului Finanțelor nr. 60906/07.04.2022.  

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea articolului 205 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, cu un nou alineat, în sensul alocării unui număr de cinci locuri bugetate,  în cadrul cifrei de școlarizare 
aprobate anual, absolvenților cu diplomă de bacalaureat orientați școlar și profesional pe sistemul cerințelor educaționale speciale (CES).  

 
 2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituția României, republicată. 
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 La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 19 deputați din totalul de 26 membri ai Comisiei. 

În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat 
ca invitați: domnul Ionel - Florian  Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației; domnul deputat Radu Panait - inițiator.  

  
 3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 
   

4. În urma dezbaterii, în ședința din data de 10 mai 2022, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat propunerea 
legislativă cu amendamentele admise din Anexa.  

 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

 
 
 

  
Șef birou Ioana Florina Mînzu 
Consultant Laura Ungureanu
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  Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE  

 
Nr. 
crt. 

Text  
Lege nr.1/2011  

cu m și c ult 

Text  
propunere legislativă  

Text propus de Comisie 
(autor amendamente) 

Motivare 

1.  
--- 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr.1/2011 a 
educației naționale 

Titlul Legii:  Lege pentru completarea art. 205 
din Legea educației naționale nr.1/2011  

Respectarea normelor 
de tehnică legislativă  

2.  
 

--- 

Articol unic – Legea nr. 1/2011 a 
educației naționale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
numărul 18 din data de 10 ianuarie 
2011, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează:

Articol unic. – La articolul 205 din Legea 
educației naționale nr. 1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 
10 ianuarie 2011, cu modificările și completările 
ulterioare, după alineatul (5) se introduce un 
nou alineat, alin. (51), cu următorul cuprins: 

Respectarea normelor 
de tehnică legislativă 

3. Art. 205 - (5) Instituțiile de învățământ 
superior de stat acordă cel puțin 10 
locuri bugetate, în cadrul cifrei de 
școlarizare aprobate, absolvenților cu 
diplomă de bacalaureat proveniți din 
sistemul de protecție socială. În cazul 
în care locurile nu se ocupă, 
universitățile le redistribuie către 
ceilalți candidați.  (L 221/2019) 
 
                  

1. Articolul 205 se modifică prin 
inserarea unui nou alineat, respectiv 
alin. (51), care va avea următorul 
cuprins: 
(51) Instituțiile de învățământ superior 
de stat acordă cel puțin 5 locuri 
bugetate, în cadrul cifrei de școlarizare 
aprobate anual, absolvenților cu 
diplomă de bacalaureat orientați școlar 
și profesional pe sistemul cerințelor 
educaționale speciale – CES. În cazul 
în care locurile nu se ocupă, 
universitățile le redistribuie către ceilalți 
candidați.

 
 
 
 
”(51) Instituțiile de învățământ superior de stat 
acordă cel puțin 5 locuri bugetate, în cadrul cifrei 
de școlarizare aprobate anual, absolvenților cu 
diplomă de bacalaureat ai învățământului special 
și special integrat, organizat pentru persoanele 
cu cerințele educaționale speciale. În cazul în 
care locurile nu se ocupă, universitățile le 
redistribuie către ceilalți candidați. 

Autor: Comisia 

Respectarea normelor 
de tehnică legislativă 
 
 
 
Pentru corectitudinea 
textului. 
 

 


