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    asupra 

   propunerii legislative privind asociaţiile de elevi 

 

În temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, 
în fond, cu propunerea legislativă privind asociaţiile de elevi, trimisă cu adresa 
nr.Pl-x 503 din 22 iunie 2015, înregistrată cu nr. 4c-11/870 din 23 iunie 2015. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă, în şedinţa din data de 16 iunie 2015.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu 
dispoziţiile art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legal 
pentru facilitarea dreptului de asociere a elevilor din sistemul educaţional 
preuniversitar, în asociaţii cu caracter artistic, civic, cultural, sportiv sau ştiinţific. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, conform adresei cu nr. 332 din 8 aprilie 2015. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a avizat negativ 
propunerea legislativă, cu majoritate de voturi, în şedinţa din data de 29 iunie 
2015, conform adresei cu nr.4c-9/262/2015. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat 
negativ propunerea legislativă, cu majoritate de voturi, în şedinţa din 8 septembrie 
2015, conform adresei cu nr.4c-6/174/2015. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu unanimitate de voturi, în 
şedinţa din 8 septembrie 2015, conform adresei cu nr.4c-5/495/2015. 

Guvernul României, conform punctului de vedere transmis nu susţine 
adoptarea acestei propuneri legislative. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 
iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 8 martie 2016. 
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La şedinţă au fost prezenţi 19 deputaţi din numărul total de 26 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport 
de respingere a propunerii legislative privind asociaţiile de elevi, întrucât 
reglementările propuse pentru constituirea şi funcţionarea asociaţiilor de elevi nu 
sunt în mod semnificativ diferite de regulile generale pentru constituirea asociaţiilor, 
prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
pentru a justifica un act normativ dedicat asociaţiilor de elevi. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

 

   PREŞEDINTE           SECRETAR  

    BOGDAN LIVIU CIUCĂ                                    VASILE VARGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar,     
             Rodica Penescu     
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