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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti,  11 februarie 2014 
Nr.4C-9/20 

RAPORT 
asupra propunerii legislative privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  

(Plx. 574/2014) 
 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 574 din 02 februarie 2015, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă privind modificarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Consiliului Legislativ şi avizul Consiliul Economic şi Social. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2), (21), (3) şi (41) ale art.96 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vederea îmbunătăţirea cadrului de reprezentare a elevilor, ca beneficiari 
principali ai sistemului educaţional din România, prin acordarea dreptului de participare a reprezentantului elevilor din unitatea de 
învăţământ la şedinţele consiliului de administraţie.  

 
 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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 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi, din totalul de 27membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a 
participat ca invitat domnul Vasile Şalaru, secretar de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 
 
 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 primă Cameră sesizată.  
 
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 10 februarie 2015, Comisia a propus cu unanimitatea voturilor celor prezenţi adoptarea propunerii 
legislative, cu amendamentele din anexă. 
 
 
 
       PREŞEDINTE                                         SECRETAR 
 
                           Prof.univ.dr. Nicu MARCU                                                                                 Victor CRISTEA 
 
           
 
 
                                      Expert parlamentar  
                                                                                                  Monica Tudor 
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                  ANEXĂ 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
Nr. 
crt. 

Text  
Legea nr. 1/2011, 
cu modificările şi 

completările ulterioare 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.  
--- 

Titlul Legii: LEGE privind 
modificarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

LEGE privind modificarea art. 96 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

tehnică 
legislativă 

2  
 

--- 

Articol unic – Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se modifică după cum urmează: 

Articol unic – Alineatele (2), (21), (3) 
şi (41) ale articolului 96 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se modifică după cum urmează: 

tehnică 
legislativă 

3.  
 
 
Art. 96 – (2) În unităţile de 
învăţământ de stat, consiliul de 
administraţie este organ de 
conducere şi este constituit din 
7,9 sau 13 membri, astfel: 

4. a) în cazul unităţilor de 
învăţământ de nivel 
gimnazial cu un singur 
rând de clase, consiliul 

1. La articolul 96, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 (2) În unităţile de învăţământ de stat, 
Consiliul de administraţie este organ de 
conducere şi este constituit din 7,9 sau 
13 membri, astfel: 
a) în cazul unităţilor de învăţământ 
gimnazial cu un singur rând de clase, 
Consiliul de administraţie este format 
din 7 membri, cu următoarea 
componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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de administraţie este 
format din 7 membri, 
cu următoarea 
componenţă: 3 cadre 
didactice, inclusiv 
directorul; 2 
reprezentanţi ai 
părinţilor; primarul sau 
un reprezentant al 
primarului; un 
reprezentant al 
consiliului local. 
Directorul este 
membru de drept al 
consiliului de 
administraţie din cota 
aferentă cadrelor 
didactice din unitatea 
de învăţământ 
respectivă. Prevederile 
prezentului articol se 
aplică în mod 
corespunzător şi pentru 
învăţământul preşcolar 
şi primar; 

 
b) în cazul în care consiliul de 
administraţie este format din 9 
membri, dintre aceştia 4 sunt 
cadre didactice, primarul sau 

directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; 
primarul sau un reprezentant al 
primarului; un reprezentant al 
Consiliului local. Directorul este 
membru de drept al Consiliului de 
administraţie din cota aferentă cadrelor 
didactice din unitatea de învăţământ 
respectivă. Prevederile prezentului 
articol se aplică în mod corespunzător 
pentru învăţământul preşcolar şi primar; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) în cazul în care Consiliul de 
administraţie este format din 9 membri, 
dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, 
primarul sau un reprezentant al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“b) în cazul în care Consiliul de 
administraţie este format din 9 membri, 
dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, 
primarul sau un reprezentant al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru 
acurateţea 
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un reprezentant al primarului, 
2 reprezentanţi ai consiliului 
local şi 2 reprezentanţi ai 
părinţilor. Directorul este 
membru de drept al consiliului 
de administraţie din cota 
aferentă cadrelor didactice din 
unitatea de învăţământ 
respectivă; 
 
 
 
 
 
 
 
c) în cazul în care consiliul de 
administraţie este format din 
13 membri, dintre aceştia 6 
sunt cadre didactice, primarul 
sau un reprezentant al 
primarului, 3 reprezentanţi ai 
consiliului local şi 3 
reprezentanţi ai părinţilor. 
Directorul este membru de 
drept al consiliului de 
administraţie din cota aferentă 
cadrelor didactice din unitatea 
de învăţământ respectivă. 

(OUG 49/2014) 

primarului, 2 reprezentanţi ai 
Consiliului local, un reprezentant al 
părinţilor şi un reprezentant al 
elevilor care este major şi cu 
capacitate de exerciţiu deplină. În 
cazul în care nu există nici un elev 
major şi cu capacitate deplină de 
exerciţiu în unitatea de învăţământ, 
locul acestuia va fi preluat de către 
un alt reprezentant al părinţilor. 
Directorul este membru de drept al 
Consiliului de administraţie din cota 
aferentă cadrelor didactice din unitatea 
de învăţământ respectivă; 
 
 
c) în cazul în care Consiliul de 
administraţie este format din 13 
membri, dintre aceştia 6 sunt cadre 
didactice, primarul sau un reprezentant 
al primarului, 3 reprezentanţi ai 
Consiliului local, 2 reprezentanţi ai 
părinţilor şi un reprezentant al 
elevilor major şi cu capacitate de 
exerciţiu deplină. În cazul în care nu 
există nici un elev major şi cu 
capacitate deplină de exerciţiu în 
unitatea de învăţământ, locul 
acestuia va fi preluat de către alt 
reprezentant al părinţilor. Directorul 

primarului, 2 reprezentanţi ai 
Consiliului local, un reprezentant al 
părinţilor şi un reprezentant al elevilor 
care este major şi cu capacitate de 
exerciţiu deplină. În cazul în care nu 
există nici un elev major şi cu capacitate 
deplină de exerciţiu în unitatea de 
învăţământ, locul acestuia este atribuit 
unui reprezentant al părinţilor. 
Directorul este membru de drept al 
Consiliului de administraţie din cota 
aferentă cadrelor didactice din unitatea 
de învăţământ respectivă;” 

 
Autor: deputat PSD Andea Petru   

 
„c) în cazul în care Consiliul de 
administraţie este format din 13 
membri, dintre aceştia 6 sunt cadre 
didactice, primarul sau un reprezentant 
al primarului, 3 reprezentanţi ai 
Consiliului local, 2 reprezentanţi ai 
părinţilor şi un reprezentant al elevilor 
major şi cu capacitate de exerciţiu 
deplină. În cazul în care nu există nici 
un elev major şi cu capacitate deplină 
de exerciţiu în unitatea de învăţământ, 
locul acestuia este atribuit unui 
reprezentant al părinţilor. Directorul 
este membru de drept al Consiliului de 

textului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
acurateţea 
textului 
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este membru de drept al Consiliului de 
administraţie din cota aferentă cadrelor 
didactice din unitatea de învăţământ 
respectivă; 

administraţie din cota aferentă cadrelor 
didactice din unitatea de învăţământ 
respectivă;” 

 
Autor: deputat PSD Andea Petru   

4  
 
 
Art.96 – (21) În unităţile de 
învăţământ special de stat, 
consiliul de administraţie este 
organ de conducere şi este 
constituit din 7, 9 sau 13 
membri, astfel: 
 

4. a) în cazul unităţilor de 
învăţământ special de 
nivel gimnazial cu un 
singur rând de clase, 
consiliul de 
administraţie este 
format din 7 membri, 
cu următoarea 
componenţă: 3 cadre 
didactice, inclusiv 
directorul; 2 
reprezentanţi ai 
părinţilor; preşedintele 
consiliului 
judeţean/Consiliului 

2. La articolul 96, alineatul (21) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
(21) În unităţile de învăţământ special 
de stat, Consiliul de administraţie este 
organ de conducere şi este constituit din 
7,9 sau 13 membri, astfel: 
 

4. a) în cazul unităţilor de 
învăţământ special de nivel 
gimnazial cu un singur rând de 
clase, Consiliul de administraţie 
este format din 7 membri, cu 
următoarea componenţă: 3 cadre 
didactice, inclusiv directorul; 2 
reprezentanţi ai părinţilor; 
preşedintele Consiliului 
judeţean sau primarul general 
al Municipiului Bucureşti ori 
un reprezentant al acestuia; un 
reprezentant al Consiliului 
judeţean/Consiliului general al 
Municipiului Bucureşti. 
Directorul este membru de drept 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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General al 
Municipiului 
Bucureşti sau un 
reprezentant al 
acestuia; un 
reprezentant al 
Consiliului 
judeţean/Consiliului 
General al 
Municipiului 
Bucureşti. Directorul 
este membru de drept 
al consiliului de 
administraţie din cota 
aferentă cadrelor 
didactice din unitatea 
de învăţământ 
respectivă. Prevederile 
prezentului articol se 
aplică în mod 
corespunzător şi pentru 
învăţământul preşcolar 
şi primar; 

 
b) în cazul în care consiliul de 
administraţie este format din 9 
membri, dintre aceştia 4 sunt 
cadre didactice, preşedintele 
Consiliului judeţean/ 
Consiliului General al 

al consiliului de administraţie 
din cota aferentă cadrelor 
didactice din unitatea de 
învăţământ respectivă. 
Prevederile prezentului articol se 
aplică în mod corespunzător şi 
pentru învăţământul preşcolar şi 
primar; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) în cazul în care Consiliul de 
administraţie este format din 9 membri, 
dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, 
preşedintele Consiliului judeţean sau 
primarul general al Municipiului 
Bucureşti ori reprezentantul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) în cazul în care Consiliul de 
administraţie este format din 9 membri, 
dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, 
preşedintele Consiliului judeţean sau 
primarul general al Municipiului 
Bucureşti ori reprezentantul acestuia; 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se consideră 
oportună 
includerea în 
Consiliul de 
administrație 
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Municipiului Bucureşti sau 
un reprezentant al acestuia, 
2 reprezentanţi ai consiliului 
judeţean /Consiliului general al 
Municipiului Bucureşti şi 2 
reprezentanţi ai părinţilor. 
Directorul este membru de 
drept al Consiliului de 
administraţie din cota aferentă 
cadrelor didactice din unitatea 
de învăţământ respectivă; 
 
 
 
 
 
 
 
c) în cazul în care consiliul de 
administraţie este format din 
13 membri, dintre aceştia 6 
sunt cadre didactice, 
preşedintele consiliului 
judeţean/ Consiliului general 
al Municipiului Bucureşti 
sau un reprezentant al 
acestuia, 3 reprezentanţi ai 
consiliului 
judeţean/Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti şi 3 

acestuia; un reprezentant al Consiliului 
judeţean/Consiliului general al 
Municipiului Bucureşti, un 
reprezentant al părinţilor şi un 
reprezentant al elevilor major şi cu 
capacitate de exerciţiu deplină. În 
cazul în care nu există nici un elev 
major şi cu capacitate deplină de 
exerciţiu în unitatea de învăţământ, 
locul acestuia va fi preluat de către 
alt reprezentant al părinţilor. 
Directorul este membru de drept al 
Consiliului de administraţie din cota 
aferentă cadrelor didactice din unitatea 
de învăţământ respectivă: 
 
 
 
c) în cazul în care Consiliul de 
Administraţie este format din 13 
membri, dintre aceştia 6 sunt cadre 
didactice, preşedintele Consiliului 
Judeţean sau primarul general al 
Municipiului Bucureşti ori un 
reprezentant al acestuia, 2 reprezentanţi 
ai Consiliului judeţean/Consiliului 
general al Municipiului Bucureşti, un 
reprezentant al părinţilor şi un 
reprezentant al elevilor major şi cu 
capacitate de exerciţiu deplină. În 

reprezentanţi ai Consiliului 
judeţean/Consiliului general al 
Municipiului Bucureşti, un reprezentant 
al părinţilor şi un reprezentant al 
elevilor major şi cu capacitate de 
exerciţiu deplină. În cazul în care nu 
există nici un elev major şi cu capacitate 
deplină de exerciţiu în unitatea de 
învăţământ, locul acestuia este atribuit 
unui reprezentant al părinţilor. 
Directorul este membru de drept al 
Consiliului de administraţie din cota 
aferentă cadrelor didactice din unitatea 
de învăţământ respectivă: 
Autori: deputat PNL Radu  Zlati  
              deputat PSD Petru Andea   
 
 
c) în cazul în care Consiliul de 
Administraţie este format din 13 
membri, dintre aceştia 6 sunt cadre 
didactice, preşedintele Consiliului 
Judeţean sau primarul general al 
Municipiului Bucureşti ori un 
reprezentant al acestuia, 3 reprezentanţi 
ai Consiliului judeţean/Consiliului 
general al Municipiului Bucureşti, 2 
reprezentanţi ai părinţilor şi un 
reprezentant al elevilor major şi cu 
capacitate de exerciţiu deplină. În cazul 

a unui 
reprezentant 
al elevilor, 
consideraţi 
ca principali 
beneficiari ai 
actului de 
educaţie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se consideră 
oportună 
includerea în 
Consiliul de 
administrație 
a unui 
reprezentant 
al elevilor, 
consideraţi 
ca principali 
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reprezentanţi ai părinţilor. 
Directorul este membru de 
drept al Consiliului de 
administraţie din cota aferentă 
cadrelor didactice din unitatea 
de învăţământ respectivă. 
 

(OUG 49/2014) 

cazul în care nu există nici un elev 
major şi cu capacitate deplină de 
exerciţiu în unitatea de învăţământ, 
locul acestuia va fi preluat de către 
alt reprezentant al părinţilor. 
Directorul este membru de drept al 
Consiliului de administraţie din cota 
aferentă cadrelor didactice din unitatea 
de învăţământ respectivă; 

în care nu există nici un elev major şi cu 
capacitate deplină de exerciţiu în 
unitatea de învăţământ, locul acestuia 
este atribuit unui reprezentant al 
părinţilor. Directorul este membru de 
drept al Consiliului de administraţie din 
cota aferentă cadrelor didactice din 
unitatea de învăţământ respectivă; 
 
Autori: deputat PNL Radu  Zlati   
              deputat PSD Petru Andea  

beneficiari ai 
actului de 
educaţie. 

5  
 
Art. 96 – (3) Consiliul de 
administraţie este organul de 
conducere al unităţii de 
învăţământ. La şedinţele 
consiliului de administraţie 
participă de drept 
reprezentanţii organizaţiilor 
sindicale reprezentative la 
nivel de sector de activitate 
învăţământ preuniversitar din 
unitatea de învăţământ, cu 
statut de observatori.  
 

(OUG 49/2014) 

3. La articolul 96, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(3) Consiliul de administraţie este 
organul de conducere al unităţii de 
învăţământ. La şedinţele consiliului de 
administraţie participă de drept 
reprezentanţii organizaţiilor sindicale 
reprezentative la nivel de sector de 
activitate învăţământ preuniversitar din 
unitatea de învăţământ cu statut de 
observatori. La aceste şedinţe cu 
statut de observator participă şi 
reprezentantul elevilor din cadrul 
unităţii de învăţământ cu ciclu 
gimnazial. 

 
 
 
(3) Consiliul de administraţie este 
organul de conducere al unităţii de 
învăţământ. La şedinţele consiliului de 
administraţie participă de drept cu 
statut de observator reprezentanţii 
organizaţiilor sindicale reprezentative la 
nivel de sector de activitate învăţământ 
preuniversitar din unitatea de 
învăţământ. La aceste şedinţe 
participă cu statut de observator şi 
reprezentantul elevilor din ciclul 
gimnazial  al  unităţii de învăţământ. 
 
Autor: deputat PSD Petru Andea   
 
 

 
Este oportun 
ca şi elevii 
din ciclul 
gimnazial să 
aibă un 
reprezentant 
în Consiliul 
de 
administraţie 
cu statut de 
observator. 
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6  
 
Art.96 – (41) Preşedintele 
consiliului de administraţie are 
obligaţia de a convoca 
reprezentanţii organizaţiilor 
sindicale reprezentative din 
unitatea de învăţământ la toate 
şedinţele consiliului de 
administraţie. 

(OUG 49/2014) 

4. La articolul 96, alineatul (41) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(41) Preşedintele consiliului de 
administraţie are obligaţia de a convoca 
reprezentanţii organizaţiilor sindicale 
reprezentative din unitatea de 
învăţământ şi ai elevilor la toate 
şedinţele consiliului de administraţie. 

 
 
 

 Text nemodificat 

 

 


