
 

 
  PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                                  Bucureşti, 21 aprilie 2015 

                                 Pl-x 316/2015 
 

AVIZ 
asupra 

propunerii legislative pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, trimisă cu adresa nr. Pl-x 316 din 14 aprilie 2015, înregistrată cu nr.4c-11/594 din 15 aprilie 
2015. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prin introducerea unui nou articol, art.181, articol 
prin care se propune introducerea în programa şcolară a orelor de “Educaţie patriotică”. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în 
şedinţa din data de 21 aprilie 2015. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 
avizul nefavorabil al Consiliului Economic şi Social, transmis prin adresa cu nr.949 din 7 aprilie 
2015 şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa    
nr.110 din 9 aprilie 2015. 

Guvernul României nu a transmis un punct de vedere referitor la această iniţiativă 
legislativă. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a propunerii legislative pentru completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011. 

Stabilirea prin lege organică a componentelor unei discipline de studiu excede prevederilor 
art.73 alin.(3) lit.n) din Constituţia României, republicată. Planurile-cadru şi programele şcolare pentru 
disciplinele/domeniile de studiu se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor organice. 

 
                    VICEPREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
                      CIPRIAN NICOLAE NICA                                    GABRIEL ANDRONACHE 
 
 
 
 

Întocmit - Consilier parlamentar,     Avizat – Şef serviciu, 
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