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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 07 mai 2014 
Nr.4C-9/99 
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011  

(Plx. 159/2014) 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 159 din 22 aprilie  
2014, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia 
pentru comunitățile  de români din afara granițelor țării, avizul Consiliului Legislativ şi avizul Consiliului Economic şi Social. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea susținerii antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților care au fost școlarizați parțial 
în alte țări. În acest scop se propune elaborarea unei metodologii prin care să se recunoască automat diplomele și certificatele de 
studii complete sau parțiale obținute în statele membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European, Confederația 
Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Canada, Australia și Noua Zeelandă, precum și din alte țări care au un învățământ 
preuniversitar la nivel echivalent, pe baza unei liste aprobate și reactualizate de Ministerul Educației Naționale. 
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 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative 
a participat ca invitat domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.  
 
 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
  
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 06 mai 2014, Comisia a propus, cu 15 voturi pentru și 1 vot împotrivă, respingerea 
propunerii legislative, din următoarele motive: 
 - modificarea propusă la litera q) a alin. (2) al art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, este mai restrictivă față de forma în vigoare a textului; 

- legislația în vigoare reglementează problematica expusă de inițiativa legislativă. 
  
   
 
       PREŞEDINTE                                       SECRETAR 

     Angel TÎLVĂR                                                                          Victor CRISTEA 
 
           
 
                             Consilier parlamentar  
                                                                                           Ioana Florina Mînzu   
 


