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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, 
ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT 
București, 07 septembrie 2020 
Nr.4C-11/331 
 

 
RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în 
Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu completările și modificările ulterioare  

(Plx.434/2020) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 94 și 115 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 434 din 27 iulie 
2020, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, propunerea legislativă 
pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 
2011 cu completările și modificările ulterioare. 
 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 760/04.08.2020 și avizul favorabil al Consiliului Economic și Social nr. 7143/07.08.2020. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 44 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările, cu privire la mecanismul de finanțare pentru învățământul postliceal, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituțiilor de 
învățământ superior.  

 
       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 07 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.  
 În baza prevederilor art. 55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat 
ca invitat doamna Ioana Lazăr - secretar general în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.   
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.91 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Camera Deputaților este  primă Cameră sesizată. 
  

4.  În urma dezbaterii, în ședința din 07 septembrie 2020, Comisia a propus, cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 6 abțineri, 
respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 

- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, reglementează învățământul postliceal, ca o 
componentă a învățământului preuniversitar, iar la art. 44 alin. (31) prevede că: „învățământul postliceal se organizează în școli postliceale 
cu personalitate juridică sau ca structuri fără personalitate juridică, în cadrul liceelor cu personalitate juridică, ori în colegii în cadrul 
instituțiilor de învățământ superior acreditate.” De asemenea, la art. 1311 din Legea nr. 1/2011 este reglementată posibilitatea instituțiilor de 
învățământ superior de a înființa în structura proprie unități de învățământ preuniversitar. Pe cale de consecință, noua reglementare nu este 
necesară și ar crea dublă reglementare, textul legii în vigoare fiind acoperitor pentru soluția vizată. 

 
 
   
 

PREȘEDINTE 
Prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai CÎMPEANU  

 
 
 

     SECRETAR 
                             Viorel STAN 

 

Șef birou Ioana Mînzu 
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