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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 modificarea �i completarea Legii educa�iei 
na�ionale nr.1/2011, trimisă cu adresa nr. Pl-x 79 din 20 martie 2019, înregistrată cu nr.4c-13/255 din 21 
martie 2019. 

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 �i completările ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea �i completarea Legii educa�iei 
na�ionale nr.1/2011, cu modificările �i completările ulterioare. Potrivit expunerii de motive, se are în 
vedere modificarea art.234, în sensul ca, la sesizarea unuia sau a mai multor factori implicaţi în procesul 
educaţional (angajaţi, părinţi, elevi, organizaţii sindicale), inspectoratul şcolar să poată solicita un examen 
medical complet al angajatului vizat de sesizare. 

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 
şedin�a din ziua de 2 aprilie 2019. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, avizul 
nefavorabil al Consiliului Economic şi Social, transmis prin adresa cu nr.1117 din 12 martie 2019 şi 
avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.186 din 15 
martie 2019. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a ini�iativei legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi de către Biroul permanent.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.n) din Constitu�ia României, republicată. 
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